




هرامش 66 تاراشا -  همانلصف 

: هدنسیون

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هرامش 66 تاراشا -  12همانلصف 

باتک 12تاصخشم 

بلاطم 13تسرهف 

لوا 15فرح 

ینامسآ ياه  21همزمز 

ییاضر هدیمح  / كاخ سنج  زا  ینادنز  21رد 

داژن يدهم  دیما  !/ اه ییابیز  يادخ  24يا 

یناما مثیم  / ییابیز هچ  ره  تقیقح  25يا 

هتسیاش تداعس  یلع  / تسا نم  يادص  نیا  28و 

داژن يدهم  دیما  / دنوادخ لضف  ناراب  29ریز 

ینارماک مرکا   / وت تمحر  هظحل  31کی 

یمیقم بیبح   / شیاشخب هدوشگ  ياه  هچیرد  32ات 

هداز یقت  هبیط   / شوپاطخ 34ربا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ینابرهم زبس  35رتچ 

یقلاخ یلع  / قوش کشا و  36زیربل 

37شنیرفآ

( ناگدنرپ )37

ینوطالقس میرم  / دنوادخ 37يادص 

ییاضر هدیمح  / تسامش لام  40نامسآ 

هتسیاش تداعس  یلع  / ار نیمز  ریگب  رپ  42ریز 

يوسوم همطاف  هدیس  / نهذ 43هناخرتوبک 

مادقا ینارماک  مرکا  / عافترا 46ات 

رون ياه  هخاش  49رب 
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( دیشروخ يامیس  )49

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هغالبلا جهن  زا  و  ... 49

ناج 52يالج 

( يراد هدنز  بش  )52

داژن يدهم  دیما  / ینامسآ 52بارش 

ییاضر هدیمح  / تسا تصرف  نیرتهب  53نیا 

یمرخ هفطاع   / ناراب 56رذن 

ینارماک مرکا  / نتسیرگ هناهب  یب  57يارب 

یعراز يدهم  تانئاک / يادص  نیرتدنلب  59توکس ،

لاصو 61دهش 

يداب تهزن  / مالسلااهیلع همطاف  رداچ  یهایس  ات  تداهش  يزبس  61زا 

هتسیاش تداعس  یلع  «/ خیرات بلق  »62

یقلاخ یلع  / اه مشچ  قفا  64رد 

يرقاب دیس  مظاک  دیس  / ینامسآ ياه  66قیاقش 

يوسوم همطاف  هدیس  / اه هناورپ  69ِنادرگراک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / راختفا 70موبلآ 

نامز هچیرد  72زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  بلاطوبا ، ترضح  72تافو 

72هراشا

ییاضر هدیمح   / شوپهایس هرد  رد  72هسرپ 

یجنپ هجیدخ  / شیرق هلیبق  75دیس 

یسابع نومأم  طسوت  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هب  يدهعتیالو  76لیمحت 

ییاضر هدیمح  / مومسم هثداح  76نیا 

دحتم للم  نامزاس  78سیسأت 

78هراشا

ییابطابطروپ یلع  دیس  / نم میوقت  هدش  فذح  78زور 
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مالسلا هیلع  ایرکز  نب  ییحی  ترضح  80دلوت 

80هراشا

یناما مثیم  / اه شیورد  هرفس  80نامهم 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  82تافو 

82هراشا

داژن يدهم  دیما   / تواخس 82يایرد 

ییازریم دیعس  دمحم  / سفن نیرخآ  83ات 

يداب تهزن  !/ شخبب مالسلااهیلع  همطاف  هب  ار  تیاه  83مشچ 

ینارماک مرکا   / يرابدرب یبوخ و  84تمامت 

هتسیاش تداعس  یلع  هّکم / 87يوناب 

نویسالوتیپاک دض  رب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  89يرگاشفا 

ییاضر هدیمح  / ضارتعا ياوه  رد  89زاورپ 

یسوط اروح  / يرادیب 90دایرف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  نایفوک  همان  92لاسرا 

یمّرخ هفطاع  !/ تنایخ ياهرجنخ  تعیب ، ياه  92تسد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نایم  تّوخا  دقع  94ماجنا 

94هراشا

یمّرخ هفطاع  / يردارب 94تقیقح 

هدیمهف نیسح  دمحم  دیهش  یجیسب  زومآ  شناد  95تداهش 

95هراشا

ییاضر هدیمح  / کجنران جنران و  يوب  زا  95راشرس 

یمّرخ هفطاع  / یگدیمهف جوا  96رد 

هداز یقت  هبیط  / تفرگ ارف  ار  تشد  هک  97يرون 

ییابطابطروپ یلع  دیس  / رگید هیناث  98هد 

هتسیاش تداعس  یلع  / دنبب رت  مکحم  ار  100تکجنران 

یمیقم بیبح  / هلاس هدزیس  102ربهر 
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یسوط اروح  کچوک / 103راگزومآ 

یعراز يدهم  / 104نیتوپ

ناوجون 106زور 

ییازریم دیعس  دمحم  « / ندش  » 106يادتبا

هتسیاش تداعس  یلع  / زاورپ 107شطع 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  108تدالو 

108هراشا

يداب تهزن  / داب لاوز  یب  تهاگن  108نسُح 

ینارماک مرکا  / تّیحت مالس و  من  109من 

نیمورحم هب  کمک  114هتفه 

درف یعیدب  همطاف  / توکس زا  114يراشرس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  116جارعم 

116هراشا

ینارماک مرکا  / يدمحم ياه  لگ  116رطع 

ردق ياه  بش  119زاغآ 

119هراشا

ییازریم دیعس  دّمحم  / ردق هروس  119رطع 

ینوطالقس میرم  ! / منم رد  تشپ  120هناخبحاص !

يوسوم همطاف  هدیس   / رون هتشرف و  124بش 

ینوطالقس میرم  / تاولص ناراب  میسن  125ات 

ییازریم دیعس  دمحم  / ردق بش  رب  129مالس 

هتسیاش تداعس  یلع  / ...اه هتشرف  اج  131نیا 

یجنپ هجیدخ   / میآ یم  وت  يوس  132هب 

ینارماک مرکا   / نتخیرگ دوخ  زا  136ياوه 

نایرقاب دیمح  / رون یلع  ٌرون  138بش 

نایرقاب دیمح  / شیاین رطعم  140میمش 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


وگزردنا یلع  دیس  دیهش  تداهش  زور  142لاس 

ییابطابطروپ یلع  دیس   / هسامح کی  142بورغ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ندروخ  144تبرض 

144هراشا

ییازریم دیعس  دمحم  / تداهش هدجس و  144زا 

ییاضر هدیمح   / عادو يوب  نوخ و  145يوب 

داژن يدهم  دیما  / باتفآ 148گوس 

یمیقم بیبح  / نامیتی ياه  بش  149رون 

ینارماک مرکا  / بارحم 149هام 

« نک مرش  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  مشچ  زا  »155

یمّرخ هفطاع  / اه مخز  157مهرم 

یجنپ هجیدخ  !/ الوم عادو  159هظحل 

یعراز يدهم  / دعب لاس  هس  161تصش و 

یناهج رابکتسا  اب  هزرابم  زور  اکیرمآ ، یسوساج  هنال  165ریخست 

ینوطالقس میرم  / ناطیش هنال  165ریخست 

هتسیاش تداعس  یلع   / ار ناتدایرف  میارس  166یم 

زومآ شناد  168زور 

ییازریم دیعس  دمحم  / نشور 168هار 

مالسا نایهاپس  تسد  هب  همّظعم  هکم  169حتف 

169هراشا

ینارماک مرکا  / ناگتشرف لاب  169يادص 

یسوط اروح  رهش / هدوشگ  ياه  هزاورد  172ات 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  175تداهش 

175هراشا

ینوطالقس میرم   / وت زا  دعب  نیگمغ  175رهش 

يدمحا ناخ  دوواد  / زار نیا  سپ  178رد 
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يوسوم همطاف  هدیس  / هغالبلا جهن  نشور  179سوناف 

ینوطالقس میرم  / هآ ياه  180هتخل 

يداب تهزن  !/ نادب تاوما  رهش  ار  183هفوک 

نایرقاب دیمح  / دیمهفن ار  وت  184هفوک 

یقلاخ یلع  !/ نم يالوم  185زیخرب ،

نایرقاب دیمح  «/ يدش راگتسر  وت  »187

ییاضر هدیمح  / ...ربب الوم  هناخ  هب  188ارم 

اه نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  189جورع 

ییاضر هدیمح   / نامسآ هدوشگ  شوغآ  189رد 

یناما مثیم  / يوش یم  احیسم  وت  190و 

سدق یناهج  195زور 

195هراشا

ییاضر هدیمح  / گنس رتوبک و  195یتشآ 

يوسوم همطاف  دیس  / ییاهر هتفرگ  هم  197زاوآ 

یناما مثیم  / تسا نم  هشیر  نم  198نطو 

داژن يدهم  دیما  / میوش یم  202زاغآ 

يولع ناملس  دیس   / دولآ نوخ  ياپ  202در 

يولع ناملس  دیس   / دوواد 204هراتس 

يولع ناملس  دیس  / نوتیز هلاس  رازه  204مخز 

يولع ناملس  دیس  / لیبابا 206تبون 

هللا همحر  ییابطابط  نیسح  دمحم  دیس  همالع  هّللا  تیآ  تشادگرزب  207زور 

207هراشا

یناما مثیم  / جوا ات  هرذ  207هرذ 

يداب تهزن  لماک /! حور  کی  زا  يرادرب  208هدرپ 

یناوخباتک باتک و  211زور 

يوسوم همطاف  هدیس  / هشیدنا كانبات  ياه  211هویم 
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یناما مثیم  / یهلا رارسا  212نادیم 

رطف دیعس  214دیع 

214هراشا

ینوطالقس میرم  !/ ظفاح 214ادخ 

ینارماک مرکا   / عادو 215کشا 

یناخ میرک  هزمح  / ناضمر قارف  هودنا  217رد 

هفوک هب  لیقع  نب  ملسم  ترضح  219دورو 

219هراشا

هداز یقت  هبیط  / يرهم هن  تسه و  یغورف  219هن 

هللا همحر  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  221تداهش 

یناما مثیم  / نیمز قرشم  رد  221بورغ 

مهار رد  مشچ  نم  ار  222وت 

ییازریم دیعس  دمحم   / هدیپس يوس  هب  222یمدق 

داژن يدهم  دیما  !/ دمآ یهاوخ  223يزور 

يدمحا ناخ  دوواد  / تمیوب یمن  ناشن  224یب 

هداز یقت  هبیط  / هدشمگ 226فسوی 

هتسیاش تداعس  یلع  / دیآ یم  وت  ياپ  227يادص 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / یمخز هرجنح  229زا 

ینارماک مرکا  / دگنل یم  زیچ  همه  ياپ  232کی 

نایرقاب دیمح  235روضح /

نیدلا ردب  مظاک  دمحم   / هدش هشابنا  ياه  235لزغ 

داژن يدهم  دیما  237يدماین /

زکرم 240هرابرد 
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هرامش 66 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 66

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

بلاطم تسرهف 

1 لوا ··· فرح 

ینامسآ ياه  همزمز 

3 يداب ··· تهزن  يروآدرگ : گرم / » تفایض  »

4 يداب ··· تهزن  يروآدرگ : «/ سّدقم باختنا  »

5 مادقا ··· ینارماک  دمحم  / هدروخ ناراب  ياه  هزبس  دوبعم 

5 مادقا ··· ینارماک  مرکا  / نابرهم

7 یسنوی ··· نیسح  !/ مسک چیه  وت  یب 

7 يداب ··· تهزن  !/ دش مهاوخ  زبس  وت  اب 

8 يدمحا ··· ارهز  / منم نیا  کنیا 

9 یجنپ ··· هجیدخ  / شخبب ارم  ایادخ !

شنیرفآ

11 يداب ··· تهزن  !/ دیرفآ ار  اهایرد  دنوادخ  و 

12 يریدق ··· نیسحدمحم  / یتسه هزوم 
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13 مادقا ··· ینارماک  دمحم  / دودحمان یطاشن 

14 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس  / قشع لثم  هنارک  یب 

16 يدمحا ··· ناخ  دوواد  !/ فرژ تعسو  يا  ایرد ؛

رون ياه  هخاش  رب 

دیشروخ يامیس 

18 یسوط ··· اروح  / الوم تیعر 

20 لخب ···)  ) ناج يالج 

20 ینیدباع ··· هحیلم  / هدوشخبان هانگ 

لاصو دهش 

22 یمیقم ··· بیبح  / دوب زاورپ  هناهب  نیم ،

23 يدمحم ··· اقآ  رومیت  / میا هداتسیا  ام 

25 مادقا ··· ینارماک  مرکا  / نامسآ ِناراوس 

26 يدمحا ··· ارهز  / دنخبل کشا و 

27 یسوط ··· اروح  / قشع هزجعم 
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(1) ؛» ًایْدَهَو ًاددوُس  ًاْقلَخ َو  ِهّللا  ِلوُسَِرب  ِساّنلا  َهَبْشَأ  ُنَسَْحلا  يدمحا  ارهز  / قشع یلاوح  رد 

لوا فرح 

لوا فرح 

.درک نشور  باتفآ  لفط  هب  ار  مالسلا -  هیلع  یلع  مالسلااهیلع و  همطاف  دیشروخ -  هنیئآ و  نامشچ  دنوادخ ،

هناشن دشاب و  رشب  تیاده  مچرپ  «، » تشهب ناناوج  ياقآ   » نیتسخن دشاب و  اسک »  » توکلم وضع  نیمراهچ  ات  دمآ  مالـسلا  هیلع  نسح 
(2) «. يراکزیهرپ نشور 

یم شاب  داش  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  مالسلاامهیلع ، تیب  لها  میرک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربکا  طبـس  زور  داز 
.مییوگ

!(3) ناضمر » هام  بلق   » رب مالس  . 3

؛» ردق  » ناشفادیشروخ ینامسآ و  ياه  بش  رب  مالس 

توکلم هب  تسا  یلپ  ناماه ، تسد  تونق  هک  ییاه  بش 

؛» هناهب ، » دنوادخ يارب  تسا و  لاجم »  » نیگمرش ياه  مشچ  يارب  هک  ییاه  بش 

، دناسرب تباجا »  » دصقم هب  ار  تجاح »  » نارفاسم همه  هک  يا  هناهب 

.دریذپب هاگ ، نآ  دناوخارف ، هبوت »  » یتوکلم هاگراب  هب  ار  هاوخ » ترفغم   » و نامیشپ »  » ياه لد  همه 

(4) اضما »  » و ماربا » «، » ریدقت  » ناراب هراتس  ياه  بش  رب  مالس 

ریشمش درک  یم  رثا  یک  شقرف  هب  . » 4

« تفگ یلعای »  » مجلم نبا  منامگ 

دز تلادع  قرف  رب  غیت  هک  ییاه  تسد  رب  نیرفن 

درک مین  ود  ار  هام  هک  ییاه  تسد 

 -! دوب ناطیش  رمقلا » قش   » نیا منامگ  - 

! یلع هآ ،
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ادـخ يوب  لوا ، کلپ  ناـمه  رد  وت  دـش و  نیمز  رد  تناـبزیم  نیتسخن  تفاکـش و  ناـیم  زا  هبعک  ییاـیب ، نیمز  هب  دوب  رارق  هک  يزور 
.یتفرگ

، راب نیا  هک  تسا  نیا  ریدقت  ینامسآ ، رفاسم  وت  درذگ و  یم  زور  نآ  زا  لاس  هس  تصش و  هک  الاح 

.يورب ادخ  تاقالم  هب  زامن ، بارحم »  » زا هتفاکش ، قرف  اب  وت 

ص:2

ص5. ج 2 ، داشرالا ، - 1
ص لوقعلا ، فحت  میتسه ؛» يراکزیهرپ  نشور  ياه  هناشن  تیاده و  ياه  مچرپ  ام  هک  مسق  مناج  هب  : » مالـسلا هیلع  نسح  ماما  - . 2

.233
ص376. ج 58 ، راونالاراحب ، تسا ؛» ردق  بش  ناضمر ، هام  بلق  : » مالسلا هیلع  قداص  ماما  - . 3

ناضمر هام  موس  تسیب و  بش  رد  دییأت و  مکی  تسیب و  بش  رد  نییعت ، مهدزون  بش  رد  تارّدقم ، : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما  - . 4
ص 159. ج 4 ، یفاکلا ، دوش ؛ » یم  اضما 
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تسا هتفرن  ردپ  ات  اه ! میتی  يا  هآ ، »

« ار ریش  ياه  هساک  دیروایب ، رتدوز 

سدق يا  . 5

!(1) نیمز » رب  دنوادخ  یتشهب  رصق   » يا

، دش یهاوخن  ناطیش  مهس  وت 

ریگن مک  تسد  ار  اه  گنس  نیا 

« لیبابا  » ياه هدنرپ  دنا ؛ هدنرپ  اه  گنس  نیا 

؛ نک هاگن  ام  ياه  تسد  هب 

.ناماه هرجنح  زا  اهر  دایرف  هب  ناماه ، تشم  رد  هتشابنا  مشخ  هب 

نکن هاگن  رادراخ  ياه  میس  نیا  هب 

روایب بات  ار  تا  یلاوح  رد  رشتنم  توراب  شتآ و  يوب 

 - تسین رود  هک  زور -  کی 

.دوش یم  يدّمحم  ياه  لگ  رطع  زا  راشرس  تفارطا ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  يوش و  یم  نمسای  سای و  رد  قرغ  وت 

.تسوت زور  زور ، ره  تقو ، نآ 

.تسا سدق » زور  ، » زور ره 

ادخ تفایض  ینامسآ  ياهزور  دوردب ، . 6

! شیاین نشور  ياه  بش 

ناطیش تراسا  لصف  دوردب ،

! توکلم هب  ناسنا  یسرتسد  لصف 

، زیر هراتس  ياه  مشچ  لصف 
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ص:3

سدقملا و تیب  دجسم  لوسرلادجسم ، مارحلادجسم ، دنتسه ؛ ایند  رد  تشهب  ياهرـصق  زا  رـصق  راهچ  : » مالـسلا هیلع  یلع  ماما  - . 1
ص 380. ج 99 ، راونألاراحب ، هفوک ؛» دجسم 
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، نیچ تباجا  ياه  تسد 

«! رکذ  » هب نشور  ياه  لد 

، یتوکلم ياهراطفا  دوردب ،

، ناراب ْدیشروخ  ياهرحس 

«، ترفغم  » و رافغتسا »  » ياه بش 

«! هام رازه  زا  رترب   » ینامسآ ياه  بش 

! ناضمر دوردب ،

تباجا هراونشج  مالس ،

تمحر زیرکی  شراب 

کیدزن نامسآ  هب  ياه  تونق 

! ناراب هفوکش  ياه  هداجس 

یگدنب هقباسم  نایاپ  طخ  مالس ،

ناطیش رب  يزوریپ  نشج 

ناضمر دیع 

! ناسنا ترطف  نشج 

! رطف دیع  مالس ،

! ایادخ

نک تبث  تناگدش  هتفریذپ  توکلم  رد  ار  ام  مان  هزور ، یس  ینامسآ  رفس  نایاپ  رد 

(1)« دیع  » مه ام  يارب  ار  زورما  ایادخ !

! هدب رارق 
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ص:4

هدرازگ ساپس  ار  شا  يراد  هدنز  بش  هتفریذپ و  ار  شا  هزور  دنوادخ  هک  تسا  یسک  دیع  اهنت  زورما  : » مالـسلا هیلع  یلع  ماما  - . 1
تمکح 428. هغالبلا ، جهن  تسا ؛ »
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ریبدرس

ینامسآ ياه  همزمز 

ییاضر هدیمح  / كاخ سنج  زا  ینادنز  رد 

بیغ هنازخ  زا  هک  یمیرک  يا 

يراد روخ  هفیظو  اسرت  ربگ و 

مورحم ینک  اجک  ار  ناتسود 

؟ يراد رظن  نیا  نمشد  اب  هک  وت 

.دوبک ِنامسآ  رب  مرب  یم  گنچ  دولآرابغ ، ياه  هچوک  ِنادرگرس  .ما  هدیرب  شیوخ  زا  اراگدرورپ !

.ندوشگ لاب  يارب  هدرتسگ  ینامسآ  هراشا و  ِتمس  هب  یتسد  روبع ، يارب  یلاجم 

.وت زج  هچ  ره  زا  مرذگب  دیاب 

.هدوهیب یکاخ  ِدبلاک  زا  نادرگرس ، ِنم  زا  نت ؛ زا  مرذگب  دیاب  كاخ ، سنج  زا  ینادنز  تسا و  هتسب  میاپرب  هک  ینامسیر 

.روانهپ هرتسگ  نیا  یبآ  ياه  هنارک  دناوخ ؛ یم  ارم  نامسآ  مرذگب ؛ دیاب 

.وسارف ياوه  رد  دنخرچ  یم  کیالم  منک  یم  سح 

.دنا هدرتسگ  مروبع  ياه  لاب  منک  یم  سح 

.نامز ناکم و  زرم  زا  مرذگب  دیاب 

.فیطل ای  يرون  يراج  همشچرس  هک  وت  هب  هشیمه  زا  رت  کیدزن 

ص:5
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! اراگدرورپ

.رون ياه  هخاش  رب  منزب  هرگ  ار  میاه  تسد  نک  کمک 

.یلاوح نیا  طسبنم  ياوه  رد  دچیپب  میادص  نک  کمک 

.مربب شیوخ  زا  ات  نک  کمک 

زا يراـب  هلوک  هاـنگ ، زا  يراـب  هلوـک  هدرک ؛ مخ  ار  مرمک  تسا ، هتـسکش  ار  مناوـناز  دـنک ، یم  ینیگنـس  مشود  رب  هک  يراـب  هلوـک 
یهاوخن مهرد  ار  هودـنا  هعلق  نیا  تخیر ؟ یهاوخن  منبـش  ما  هساـک  رد  ما ؛ هنـشت  نم  هشیمه ، زا  رت  هنـشت  مهاوخ ، یم  روـن  یهاـیس ،

؟ تخیر

.گنر روشنم  زا  رون ، زا  ینک  مباریس  دیاب 

! ایادخ

.دنزیر یم  نوریب  هدیوج  هدیوج  منابز و  رد  دندرگ  یم  تاملک  يرایتخا ، چیه  یب 

.تسین يرایتخا  ار  منونج 

رد مکچبوز  هرطق  هرطق  ات  دیـشروخ  هب  ور  يا  هداجـس  کشا ، موادـم  نایرج  اـب  ینامـشچ  يا و  هداّجـس  چـیه ، رگید  يا و  هداّـجس 
.دیشروخ شطع  رد  موش  رون  هّرذ  هّرذ  كاخ ، یب  شیوخ ،

.میاه مشچ  يوربور  دوش  یم  هلاچم  هک  نامسآ  دنزرل و  یم  هک  میاه  تسد 

یم كاخ  رب  دخرچ و  یم  هک  میادص  ار و  كالفا  دیامیپب  نامـسآ ، رد  دچیپب  میادـص  دـیاب  ار  كاخ  ناکرا  دـنازرلب  میادـص  دـیاب 
.تسا رت  کیدزن  هک  ییادخ  رتراشرس و  ینامسآ  رد  راشرس ، ینزح  رد  دریگ ، یم  لاب  تفگش  یعامس  رد  هّکت و  هّکت  دتفا 

.دسرب نامسآ  هب  دیاب  منک ، یم  دنلب  ار  میاه  تسد  یهلا !

.ار مفارطا  رد  هدینت  ِیکیرات  دفاکش  یم  دنز  یم  وسوس  میاه  مشچ  رد  هک  يرون 

.تسوت ّدح  یب  فطل  نیا 

.ار ما  همزمز  يونش  یم  هک  ییوت 

.تملظ زا  مدناهر  یم  هک  تسوت  فطل 
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.تس ییاهر  وت  رون 

.تس ییادج  شیوخ  زا  وت  دای 

! ایادخ

ص:6
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.ندش رون  شطع  رد  دنک  ما  هرذ  مدنازوسن ، هک  دیشروخ  هب  مدنویپب  كاخ ، زا  مُربب  ات  نک  کمک 

.نت ِدولآرابغ  ياه  هچوک  رد  ار  ما  ینادرگرس  نک  کمک 

.دنک مراشرس  هزات  ییاوه  نآ  زا  هک  يا  هچیرد  نتفرگ و  جوا  يارب  ار  میاه  لاب  نک  کمک 

.متاظحل رد  دوارت  یم  هک  تسوت  دای 

.فیعضلا كدبع  محرا  فیطل  ای 

داژن يدهم  دیما  !/ اه ییابیز  يادخ  يا 

.نک افوکش  ار  وربور  تشد  ياه  لگ  هنشت ؛ میا و  هتسخ  .میسر  یم  رپرپ  ياه  لگ  غاب  زا  اه ! هناورپ  يادخ  يا 

.نک فّرشم  نابغاب  روضح  هب  ار  نامغاب  میوش ؛ یم  رپرپ  هتفکشن  مییور و  یم  هک  تساه  نرق  اه ! لگ  يادخ  يا 

.نازَِوب ام  یگنتلد  تمس  هب  ار  تا  هدننک  افوکش  میسن  میا ؛ هدرسفا  زونه  ام  تفر و  دمآ و  راهب  اه ! هفوکش  يادخ  يا 

.هاوخم نام  نایکاخ  هدنمرش  میزارفرس ؛ تسا ، زارد  وت  يوس  هب  اهنت  نامیاه  تسد  ات  اهورس ! يادخ  يا 

.دنسپم نام  نیا  زا  رت  ناشیرپ  دنک ؛ یم  ینیگنس  نامیاه  هدرگرب  هانگ  رازه  راب  اهدیب ! يادخ  يا 

.درابب مه  نانیشن  نییاپ  ام  یگنشت  هب  وگب  تناراب  هب  میتسین ؟ گنراگنر  دنلبرس و  هک  تسیچ  ام  هانگ  اه ! هزبس  يادخ  يا 

.ریگم ام  زا  ار  نامیاه  لاب  هاتوک ؛ زاورپ  تصرف  ینارک و  یب  وت  اهرتوبک ! يادخ  يا 

.نک كاپ  باتفآ  تروص  زا  ار  ربا  ياه  هّکل  رآرب و  یتسد  دنک ؛ یمن  ناممرگ  ربا ، تشپ  دیشروخ  نامسآ ! يادخ  يا 

.نک زاب  ناملد  ياپ  تسد و  زا  ار  كاخ  ریجنز  دراد ؛ يا  هبذاجدب  هناریو  هاگدیعبت  نیا  نیمز ! يادخ  يا 

ص:7
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.ریگم ام  زا  ار  قشع  تسین ؟ یضار  وت  ریغ  هب  هک  ینک  یم  هچ  لد  نیا  اب  مدآ ؛ ار  لِگ  يدرک و  لِگ  ار  كاخ  كاخ ! يادخ  يا 

.دنسپم يا  هتفگ  هک  شتآ  نآ  مزیه  ار  ام  درادن ؛ ار  وت  رهق  تقاط  نامکزان  لد  شتآ ! يادخ  يا 

.نک اطع  ندیود  ناوت  نامیاهاپ  هب  دوب ؛ هتفر  ناوراک  میدش ، هک  رادیب  .میدیباوخ  میدوب ، هتسخ  اه ! هداج  يادخ  يا 

.ناسربار دیشروخ  مینادرگرس ؛ هیت  بش  رد  هک  تسا  لاس  رازه  اه ! هراتس  يادخ  يا 

.دنک تداع  یکیرات  هب  ام  نامشچ  راذگم  تسا ؛ یندمآ  زور ، میناد  یم  حبص ! صادخ  يا 

.زومایب یصاّوغ  نامیاهلد  هب  بآ ؛ رد  اه  فدص  دنناهنپ و  اه  فدص  رد  اهدیراورم  اهایرد ! يادخ  يا 

.ریگب ار  نامتسد  تسا ، بعص  هار  اه ؛ هّرد  دوگ  ناهد  نامیاپریز  تسا و  هّلق  دصقم  اه ! هوک  يادخ  يا 

.مینک تیاشامت  ات  نک  تمحرم  يا  هنیآ  درک ؛ ناملفاغ  ناهج  گنر  یب  قلاخ  زا  ناهج  یگنراگنر  اه ! هنیآ  يادخ  يا 

.نک لیجعت  روهظ  تعاس  ندناسر  رد  دنداتفا ؛ قمر  زا  قیاقد  اه ! هبرقع  يادخ  يا 

.ریگم نام  نایصع  هب  ار  ام  ناطیش ؛ تسد  ریسا  زونه  تینما  تسا و  نیمز  هراوآ  زونه  تمدآ  اه ! ناسنا  يادخ  يا 

.نک اطع  نامیاه  لد  هب  هرابود  یتصرف  رذگرد و  نام  تلاهج  زا 

یناما مثیم  / ییابیز هچ  ره  تقیقح  يا 

.تیاهن یب  راپسهر  كاخ ، دلوتم  مناسنا ؛ نم 

.دوخرد ینادنز  مه  منیمز ، ینادنز  مه 

.تسا مشچ  ود  اهنت  منزور 

نیکست هدننکروحسم  يوراد  مادک  وت ، يانشآ  دنخبل  زج  ار  هتـسب  اپ  تسد و  ریـسا  مهاوخ /  یم  وت  ندید  يارب  ار  اه  مشچ  نیا  نم 
؟ دشخب یم 

ص:8
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تـسد ریگب /  ار  میاـه  تسد  مهاوخ /  یم  وـت  ياـه  تسد  هب  ندیـسر  يارب  ار  اـه  تسد  نیا  نم  تسد /  ود  اـهنت  مراد و  تسد  ود 
تـسا هلـصاف  طـخ  هچ  ره  زا  دـنناسرب /  وت  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  مزاـین  زار و  هراـنم ، ود  هیبـش  اـت  رتدـنلب /  هچ  ره  نک ؛ دـنلب  ار  میاـه 

رد مهاوخ /  یم  وت  یپ  زا  ندیود  يارب  ار  اه  مدق  نیا  نم  دننازرل /  یم  ار  میاه  مدق  دنزادنا /  یم  ریخأت  هب  ار  نامندیـسر  منازیرگ / 
یم مشچ  هن  مسرب ، وت  هب  متـساوخ  یمن  رگا  مزغلب /  هک  راذـگم  طوقـس ، ياه  هندرگ  رد  رادـب /  مدـق  تباث  دـیدرت ، ياه  خـالگنس 

.اپ هن  تسد و  هن  متساوخ ،

تخانشن ارحص  ار ز  هوک  وت  نونجم  »

تخانشن اپ  زارس  وت  قشع  هناوید 

دیدرگ مگ  دوخ  تفای ز  هر  وت  هب  سک  ره 

(1) تخانشن » ار  دوخ  تخانش  ار  وت  هک  سک  نآ 

هب میاه  ترـسح  همه  تیاهن  هک  مناد  یم  اما  دور /  یمن  اه  نابایب  اـه و  هداـج  زرم  زا  رتارف  مهاـگن  تسا /  ینـالوط  وت  اـب  ما  هلـصاف 
هک اقح  ناسنا ، يا  هیقالمف ؛ ًاحدک  کبر  یلا  ٌحداک  ّکنا  ناسنالا  اهیا  ای   » هک یتخاسن  مبطاخم  رگم  دوش /  یم  متخ  وت  ندید  تذـل 

(2) درک » یهاوخ  تاقالم  ار  وا  یشالت و  رد  یتخس  هب  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  وت 

.تسین شیب  ینابدرن  یگدنزو  وت  اب  لاصتا  هقلح  هب  ندروخ  هرگ  ات  تسا  ینامسیر  قشع ،

، تسا نیشن  تلزع  مشچ  هچ  ره  دراپـس و  یم  هار  وت  يوس  هب  تسا ، دایرف  هچ  ره  وت ، زا  ندشادج  تخـس  ياهراوید  زا  نتـشذگ  ات 
.ددرگ یم  وت  لابند  هب  هنابیرغ  شهاگن 

.يا هتشاداو  وپاکت  هب  وت  ار  یتسه 

.دزوس یم  هک  تسوت  قوش  ترارح  زا  دیشروخ ،

.دور یم  لیلحت  هب  هرذ  هرذ  هک  تسوت  يرود  زا  هام 

ییابیز هچ  ره  تقیقح  يا  دزوب /  نم  رب  تروضح  هحیار  سفن  سفن  ات  ما  هتـشاذگزاب  ار  مبلق  ياه  هچیرد  نک /  یهاـگن  زین  نم  هب 
.تسا لد  هچ  ره  شمارآ  يا  تسا / 

یناد نالاح  هتسخ  لاح  هک  وت  ینآ  »

یناد نالاب  هتسکش  لد  لاوحا 

يونش نازوس  هنیس  زا  تمناوخ  رگ 

هرامش 66 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 26 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14454/AKS BARNAMEH/#content_note_9_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14454/AKS BARNAMEH/#content_note_9_2
http://www.ghaemiyeh.com


(3) یناد » نالال  نابز  منزن  مد  رو 
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.تسا هدنامن  هار  رتشیب  مدق  کی  وت  هب  ندیسر  ات 

.مباوخ رد  اما  نم  دیامیپ ؛ یم  ما  هیاس  هب  هیاس  وت  رادیب  هشیمه  ياه  مشچ  هک  اغیرد 

نم زا  ار  تدوخ  رکذ  تذل  .دنک  یم  مراودیما  هک  تسوت  دای  اهنت  دنروک /  ملد  ياهمشچ  اما  يراد ، هناخ  میاه  کلپ  ناب  هیاس  ریز 
.ریگم

هتسیاش تداعس  یلع  / تسا نم  يادص  نیا  و 

.ریسا ایند  تاقلعت  كاخ  رد  يرفاسم  قه  قه  .راتفرگ  نت  سفق  رد  يا  هدنرپ  يادص  .تسا  نم  يادص  نیا  و 

.ما هدرک  مگ  ار  وت  هب  ندیسر  هار  ینادرگرس ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  هک  منم  نیا 

.مور یم  هدرک و  مخرس  هاوخلد  يوس  ره  هب  تسا و  هزره  ياهداب  تسد  رد  متسد 

! دشن مدیاع  چیه  وت  زا  يرود  ینادرگرس و  زج  ما و  هدومیپ  اهداب  تسد  رد  تسد  هک  ار  اه  ههاریب  هچ  هآ ،

! متسیرگ میاه  کلپ  تشپ  رد  یباوخ  نانوچ  ار  ییاهر  مدیبوک و  سفق  نیا  راوید  رب  رس  ردق  هچ 

.دنک یم  ما  هناوید  نادرگرس ، ياه  هچوک  نیا  ار و  تا  یناشن  ما  هدرک  شومارف  هآ ،

؟ يرت کـیدزن  نم  هب  ندرگ  گر  زا  يدوـب  هتفگ  هک  نیا  هن  رگم  ار ؟ هتفاـین  نیمادـک  منک ، یم  وجتـسج  ار  هدرک  مگ  نیمادـک  نم 
.یتسیرگن یم  ار  میاه  ههاریب  مدق ، هب  مدق  يدوب و  نم  هارمه  وت  اه ، ینادرگرس  نیا  همه  رد  سپ 

.مودب تلابند  ار  اه  تسدرود  یشاب و  کیدزن  ردق  نیا  دوش  یمن  مرواب 

.تمهاوخب اه  هناگیب  زا  نم  یشاب و  مدوخ  رد  وت  دوش ، یمن  مرواب 

! ار ما  ینادرگرس  بایرد ،

! مدش رود  وت  زا  ات  ما  هدیود  ردق  هچ  نم  تسین و  يا  هلصاف  وت  ات  هک  هآ 

ما هچقب  .دیچ  مهاوخن  رب  يا  هشوت  ایند ، بادرگ  رد  نتفرورف  زج  دوش ، یمن  مبیصن  يزیچ  ییاهنت  غاد  زج  سفق ، نیا  رد  هک  بایرد 
.تسا دوخ  نتفیرف  رمع  کی  لصاح  هک  تسا  يرورغ  زا  رپ  مراب  هلوک  .مرادن  نآ  رد  يزیچ  هانگ ، زج  نک ؛ هاگن  ار 
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! بایرد ارم 

.مهاوخ یمن  ار  نتفر  ههاریب  نیا  زا  شیب  هک  بایرد  ارم 

ِنت نیا  زا  منک و  زاغآ  زاورپ  ات  نک  ما  يرای  .ار  تدوخ  يدـنوادخ  یتفرگ  فارتعا  نم  زا  يزور  مرواـیب  رطاـخ  هب  اـت  نک  ما  يراـی 
.موشاهر یکاخ 

داژن يدهم  دیما  / دنوادخ لضف  ناراب  ریز 

(1) دنوادخ لضف  ناراب  ریز 

.میوگ یم  ساپس  ار  وت  ادنوادخ !

.دوب هدرکن  لیاز  ار  ما  یتسردنت  يا  هثداح  چیه  زورما  ات  هک  نآ  رکش  هب  میوگ ، یم  ساپس  ار  وت 

.تسا هدش  يرامیب  شوختسد  منت  زورما  هک  نآ  رکش  هب  میوگ ، یم  ساپس  ار  وت 

ود نیا  زا  کی  مادک  مرازگب و  ساپس  لاح  ود  نیا  زا  کی  مادک  يارب  ار  وت  هک  تسا  نآ  رت  هتسیاش  هک  مناد  یمن  یتسار  هب  ایادخ !
.تسا رت  بسانم  وت  رکش  يارب  تقو 

؛ تسشن یم  نیریش  معبط  قازم  رد  تا  هزیکاپ  يزور  هک  ماگنه  نآ  یتسردنت -  ماگنه 

؛ مدوب هدنزرس  طیشن و  وت  ياضر  لضف و  هب  ندیسر  يارب  هک  ماگنه  نآ 

.متشاد ییاناوت  يدرک  یم  متمسق  هک  تادابع  تاعاط و  زا  هچ  نآ  ماجنا  يارب  هک  ماگنه  نآ  و 

؛ ییامزآ یم  ارم  نآ  اب  هک  يرامیب ، ماگنه  نونکا -  ای 

هانگ يدیلپ  يرادرب و  مشود  زا  دنک  یم  ینیگنس  متشپ  رب  هک  ار  متاهابتشا  راب  نآ ، تکرب  هب  ات  يا  هداد  هیده  نم  هب  هک  یتمعن  نیا 
.يدرک نومنهر  هبوت  میقتسم  طارص  هب  میاه  شزغل  وحم  اب  ارم  و  ییادزب ، مناج  زا  تسا  هدولآ  ار  محور  هک  ار 

محراوج زا  هن  اه ، یکین  نآ  هک  یلاح  رد  دنتشون ، مباتک  رد  لامعا  ناگدنراگن  هک  ییاه  یکین  رایـسب  هچ  يرامیب ، نیا  هحوبحب  رد 
لضف و اـهنت  اـهنت و  اـه  یکین  نیا  هک  مناد  یم  .دوب  هتـشذگ  مبلق  زا  اـهنآ  رکف  یّتح  هن  دوب و  هدـش  يراـج  مناـبز  رب  هن  دوب ، هدزرس 

.تسا هدش  لزان  نم  رب  هک  تسوت  ناسحا 

، هد رارق  نم  بوبحم  يا ، هدیدنسپ  نم  رب  هک  ار  هچ  نآ  تسرف و  دورد  شنادناخ  ربمایپ و  رب  اهلاراب !
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.هیداجس هفیحص  مهدزناپ  ياعد  زا  یتشادرب  - . 1
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كاـپ تسا  هدـش  هدوـلآ  نآ  هب  شیپ  نیا  زا  هچ  نآ  زا  ار  مدوـجو  نک و  ناـسآ  لهـس و  نم  رب  يا  هدروآ  شیپ  میارب  هک  ار  هچ  نآ 
.نادرگ

یلپ ار  ما  يرامیب  ناشچب و  مناج  قاذم  هب  ار  تمالس  ياکنخ  تیفاع و  ینیریـش  ربب ، نایم  زا  مداتـسرف  وت  يوس  هب  هک  ار  ییاه  يدب 
.هد رارق  تا  ینابرهمو  شیاشگ  تشذگ و  ششخب و  يوس  هب  يراتفرگ  جنر و  زا 

؛ يراذگ یم  ّتنم  ناگدنب  رب  تناسحا  رهِم و  اب  هک  نآ  ییوت 

؛ نابرهم هدنشخب  ییوت 

.تمارک یگرزب و  هتسیاش  ییوت  اهنت  و 

ینارماک مرکا   / وت تمحر  هظحل  کی 

! یهلا

! تدای هزات  ياوه  زا  دوش  یم  رپ  میاه  هیر  دسر ، یم  هک  حبص 

.دنوش یم  هدنز  مقایتشا  ياه  ماگریز  كاخ ، تارذ  میاشگ ، یم  هک  مشچ 

! دپت یم  وت  ِتیاده  ِنابرض  اب  ما  ینیمز  بلق  هظحل  ره 

«! ْکَمَرْکَا َکْمَظعَأ َو  َکَمَلْحَأ َو  ام  َکَناْحبُس  »

! یهزنم كاپ و  هچ 

! روبص رابدرب و  هچ 

! نابرهم گرزب و  هچ  و 

، راک ْنایز  ما و  هدولآ  هچ  نم  و 

! راذگماو دوخ  هب  ارم 

! ایادخ

.دنروآ یم  مک  تربارب  رد  تاملک  هک  تشون  وت  زا  ناوت  یم  يدیلک  ِمالک  مادک  اب  دورس و  ار  وت  ناوت  یم  ینیمز  هژاو  مادک  اب 
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! یهلا

! یناوخ یم  شیوخ  هب  زاب  ارم  وت  مدیرب و  وت  زا  مدرکن و  ایح  هنوگچ 

.ییاشگ یم  میور  هب  ترفغم  شوغآ  وت  مدرک و  هانگ  مدرکن و  مرش  هنوگچ 

میآ یم  هیس  یلد  اب  میآ و  یم  »

میآ یم  هرز  هداتفا  هتشگرس و 

هد یکاپ  ما  یگدولآز  كاپ  يا 

« میآ یم  هنگ  عاونا  هب  هدولاک 

.تهاگرد هدنهانپ  مشیوخ و  زا  هدنزیرگ  نم 

! شوپ بیع  يا 

! میاهاطخ رب  شکب  تا  يراّتس  هدرپ 

! میرگب ياه  ياهو  مراذگب  تتّبحم  ياه  هناش  رب  رس  راذگب 

.مبوکب ار  تشیاشخب  ِهاگرد  هبوک  مزاین  ناتسد  اب  راذگب 

! میرگب ما  هدز  ترسَح  ِياهزور  يارب  و 

! یگّرمزور يوهایه  نیا  رد  میاسایب ، تتمارک  هنارک  رب  یمد  راذگب 

! دور الاب  دیپس  ياه  سای  َنت  زا  یگزره  ِناهایگ  راذگم 

.میهدب تسد  زا  ار  نامزورید  ادرف  زورما و  ِیپ  رد  راذگم 

.ام ياه  ینارگرس  اه و  ینادرگرس  ِمامت  نایاپ  دشاب و  وت  میقتسم  ریسم  زاغآ  ام  ِیگدنز  ِنایاپ  رد  راذگب 

یمیقم بیبح   / شیاشخب هدوشگ  ياه  هچیرد  ات 

اترـس هک  ماه  مشچ  ماه و  تسد  طقف  هن  رگید  الاح  .هشیمه  یـشهاوخ  زا  كانمن  ییاه  مشچ  نامـسآ و  یبآ  گنر  هب  ییاـه  تسد 
.دناوخ یم  ار  وت  مدوجو  رس 
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وت زج  هار ، نایاپ  مدـناشن ، يا  هدـنزو  داب  ره  رب  ار  ملاـصو  مدرپس  هک  ییاون  ره  رب  شوگ  متخود ، هک  یهار  ره  رب  مشچ  گرزب ! يا 
.دیارایب ار  میاه  شوگ  هراومه  وت  مان  كاوژپ  راذگب  سپ  .مدیدن  ار 

.هدنزو هشیمه  ياهداب  رب  راوس  مشاب  تیوک  هظحل  هب  هظحل  رفاسم 
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؟ مروآ هک  هب  يور  یشابن ، تیوس  هب  هتساخرب  ياه  تسد  هدنریگ  اتمه ، یب  هدننیرفآ  وت  رگا  اهلاراب !

ملد رد  ار  تا  یلاـخ  ياـج  منیب ، یم  ار  شیوخ  یـساپسان  مشیدـنا و  یم  تناگدـنب  رب  هدوشگ  ياـه  هچیرد  وـت و  هب  یتـقو  ایادـخ !
.منک تیادص  مهاوخ  یم  نامز  نآ  منک و  یم  ساسحا 

.ینک یم  اهر  هاکناج  یباذع  رد  شیوخ  زا  رود  ارم  ای  درک  یهاوخ  راثن  نم  رب  ار  تتمحر  رهم و  ایآ  قلطم ! رون  يا 

يا وت  رون  مریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  ترهم  هچیرد  زا  يراج  ياه  هعشا  دبای  یم  وت  يوس  هب  یهار  ملد  هاگ  ره  اراگدرورپ !

رگید الاح  ینیشن  یم  هتسکش  ياه  لد  رد  وت  هک  تسا  نیمه  دبای و  یم  نورد  هب  هار  ما  هدرـسفا  لد  ياه  نکـش  زا  ینارون ، هشیمه 
.اه هار  همه  ياهتنا  يا  تسین ، یهار  ماوت  يوس  هب  زج  مناد  یم 

رب هک  ییاه  ملظ  همه  رطاخ  هب  نابرهم ، هدـنزرمآ  يا  ارم  زرمایب  تلفغ و  یـشومارف و  تاعاس  رد  ار  میاـه  یگدوهیب  شخبب  ایادـخ !
.ما هتشاد  اور  دوخ 

هداز یقت  هبیط   / شوپاطخ ربا 

ام رب  یتیانع  .مینک  یم  زارد  وت  تمس  هب  ار  دوخ  زاین  ياه  تسد  میرب و  یم  رـس  هب  وت  شـشخب  فطل و  يایرد  رد  هک  کنیا  یهلا !
.هد وشتسش  دوخ  تمحر  اب  ار  نامدنمزاین  ياه  لد  نک و 

ریجنز میراد و  شیوخ  ناهانگ  ماد  رد  ياپ  هک  کنیا  .مینک  یم  وت  زا  يراـی  بلط  میا و  هدرک  زارد  وت  ناتـسآ  هب  زاـین  تسد  یهلا ،
! شاب نامریگتسد  وت  وت ؛ يوس  هب  ندومیپ  هر  يارب  تسا  یناوت  هچ  ار  ام  میا ، هتسب  شیوخ  ناتسد  رب  تلفغ 

.مییآرد زاورپ  هب  ار  تفرعم  نامسآ  تفه  میریگرب و  نیمز  زا  لاب  وت  ددم  یب  هک  مینآ  زا  رت  هتسکش  یهلا !

هتسهآ ردق  نآ  دنک و  یم  ینیگنس  نامشود  رب  ناهانگ  راب  هلوک  تساجک !؟ نام  ندیود  ياپ  یلو  میا ، هتفای  ار  وت  قشع  رهش  تفه 
.دنک یمن  فافک  نامرمع  هک  میور  یم 
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! هدم رارق  دوخ  نیبوضغم  زا  ار  ام  میرد ؛ نیا  جاتحم  کنیا  هک  ام  هدرک  زا  رذگب  میرک ! يا 

.نارم نوریب  تهاگرد  زا  هدم و  رارق  نّیلاض  عمج  زا  ار  ام  ادنوادخ !

.نیعتسن كایا  دبعن و  كایا  هدب ؛ رارق  دوخ  نادباع  هرمز  رد  ناسرب و  دوخ  لصو  تیاهن  هب  ار  ام  نیقشاع ! نیفراع و  لامآ  يا 

.تسوت یشوپ  هدرپ  ورگ  رد  ام  يوربآ  هک  ناشوپب  ام  رب  هدرپ  راّتس ! يا 

رابب شوپاطخ  ربا  يا  دور  یم  وربآ 

.میا هدمآ  هایس  همان  لمع  ناوید  هب  هک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ینابرهم زبس  رتچ 

« ...ینصح هللاالا  هلاال  هملک  »

.تقلخ رد  ادخ  شزاون  ياه  تسد  منم ، نیا  هک  مهد  یم  یهاوگ 

ساسحا دیوش ، یم  میاه  کشا  لالز  رد  ار  شا  هتـسخ  هراپنت  هام ، دوش و  یم  سیخ  نم  ياه  هیرگ  زا  هایـس ، بش  نیا  نت  هک  یتقو 
.مناشک یم  میاهاپ  ریز  مندینش ، يارب  ار  اه  نامسآ  منز و  یم  یقشاع  ِيوهوه  قشع ، ناغرم  دننام  هک  منک  یم 

.مراذگب رانک  هانگ  ياه  قالتاب  مامت  زا  ار  دوخ  تعاط  ياپ  هک  هد  یناوت  ارم  یهلا 

تـشپ زا  زاب ، وهایه ، نیا  رد  تسا و  هدش  رپ  هانگ  هدولآ  ياوه  زا  شیاه ، هرجنح  مامت  هک  تسا  هدش  سفن  یب  ردق  نآ  ایند  ایادـخ !
.شاب میامنهار  هک  منز  یم  دایرف  ار  وت  منک و  یم  دنلبرس  اهراوید  اه و  نیچرپ 

وت شـشخب  ياه  تسد  هب  هک  يزاس  مکاپ  یهد و  ملـسغ  ناهانگ  مامت  زا  ات  مریگ  یم  وت  تمحر  ناراب  ریز  ار  میاـه  هناـش  نم  و  ... 
.مراد نامیا 

هتـسشن رتسکاخ  گنر  میاه  مشچ  رب  نازوس ، ینامیـشپ  زا  یـشتآ  رد  متاظحل  دـهد و  یم  هتخوس  كاخ  يوب  میاهزور  اراگدرورپ !
ار ما  هنیس  يزیرب و  زاورپ  تعـسو  مریگنیمز ، ياه  لاب  رب  هک  دوش  یم  هچ  تسا  هداد  تسد  زا  ار  تباجا  تمرح  میاه  تسد  تسا و 

.متسرپب اه  كدصاق  اه و  هوک  لثم  ار ، وت  هک  یهد  شیاشگ  ردقنآ 
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یقلاخ یلع  / قوش کشا و  زیربل 

دـنک و وت  تامارک  رفـسمه  ارم  تا ، هنامیرک  تعـسو  ياهتنا  یب  ات  هدروآ  وت  يوس  هب  ار  زاین  زا  زیربل  ياه  هساک  میاه  تسد  یهلا !
.ایلوا تمعن  ناوخ  نامهم  ارم  وت  تایانع 

هرهچ هک  یسک  دننام  مدنام ؛ زاب  وت  زا  مدرک و  اه  هناشن  تخانش  جرخ  ار  رمع  هک  نم  رب  يا  دناوت و  یلجت  ملاع ، بابسا  مامت  یهلا !
.دنک یم  وجتسج  بادرم  هب  هداتفا  سکع  رد  ار  هام 

زا رتاـهنت  کـنیا  مدـیبلط ؛ يراـی  وـت  زج  سک  همه  زا  مدرب و  هاـنپ  وـت  زج  هک  ره  هب  مدرک ؛ یـشک  ندرگ  مدـش و  رود  وـت  زا  یهلا !
.ما هدادرس  كریغ » یل  نم  یبر  یهلا و   » يادن تیاریذپ  هشیمه  هاگرد  هب  هشیمه ،

.دشک یم  ریوصت  هب  ار  اه  نامـسآ  نیرت  هدنرپ  یب  نم  نیب  هتوک  نهذ  دنا و  هدـناشک  يدوبان  هب  ور  ار  مکدـنا  تقاط  اه  جـنر  یهلا !
.دنک یم  هبرجت  ندنام  رادیب  يارب  ار  شالت  نیرت  فده  یب  مهاگن  يوسوس  هدرب و  دای  زا  ار  شمارآ  هژاو  میاه  مشچ 

ار اه  هداج  مراذـگ و  مهرم  ار  يربص  یب  ياه  مخز  منیـشنب و  هراظن  هب  ار  وت  یلجت  رون  ات  تسرفب  تاملظ  نیا  رد  يا  هچیرد  یهلا !
! ییوت شدصقم  هک  ار  يرفاسم  تسا  یمغ  هچ  یتسار  هب  منک و  مقایتشا  بوکدگل 

.نک منامهیم  شیوخ  تفرعم  هرفس  رب  مروایب و  نامیا  تمان  لالز  هب  ات  نک  بارحم  هداجس و  زیربل  شیپ  زا  رتشیب  ارم  یهلا !

.نک نشور  شیوخ  رون  هب  ار  میاه  مشچ  ینیبدوخ و  زا  هدب  متاجن  یهلا !
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شنیرفآ

( ناگدنرپ )

ینوطالقس میرم  / دنوادخ يادص 

زیچ همه  زاغآ  رد 

دوب كاخ  سنج  زا 

بآ سنج  زا  و 

هوک

تخرد

هایگ

دور

ناسنا

ار نامسآ  دنوادخ  سپس 

درک ناگدنرپ  ورملق 

زاوآ رازه  زا  یناگدنرپ 

گنر رازه  زا  یناگدنرپ 

دنوادخ و 
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ار شرع  ات  ناسنا  هلصاف 

درکرپ اه  هدنرپ  اب 

گنراگنر ياهزاوآ  اه و  هدنرپ  اب 

ندیسر يارب  یتمالع 

كاخ زا  ندش  هدنک  يارب  یتمالع 

فاق ات  نتفرگ  جوا  يارب  یتمالع 

ناسنا و  ... 

درک هبرجت  ار  یگدنرپ 

.تسا نامسآ  راگدیرفآ  هک  يدنوادخ  تسا  هّزنم  كاپ و 

نامسآ و 

رود ياه  هشیدنا  ياواسم 

دش مدآ 

تسب لد  زاورپ  هب  مدآ  و 

مدآ و 

مک مک 

دیدرونرد ار  اه  نامسآ 

راو هدنرپ  و 

تیناسنا عیفر  ورملق  رد 

تشاذگ دنوادخ  میرح  رد  اپ 

ناگدنرپ
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دندناسر نیمز  هب  ار  دنوادخ  يادص 

مدآ و 

تعیبط ِیقیسوم  تّذل  رد  قرغ 

ار ناگدنرپ  گنر  گنر  زاوآ 
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شا هدرم  ناج  رد 

تخیر

ناگدنرپ

دنتسکش ار  نامسآ  توکس 

ناهج هطقن  نیرترود  ات  و 

دنتخاون ار  یتسه 

هدرپ هدرپ 

رات هب  رات 

مدآ و 

كاخ زا  ار  شحور  مک  مک 

.دیچرب

.تسویپ غرمیس  هب  و 

ییاضر هدیمح  / تسامش لام  نامسآ 

زیوالد حبص  نیا  هخاش  رب  هک  راذگب 

میارسب يدورس  رهم  زا  منیشنب و 

لابکبس ناغرم  وچ  قوش  دص  هب  هاگ  نآ  و 

میایب وت  يوس  هب  هاگ  نآ  مریگرپ و 

؟ نامسآ تاحفص  رب  دزغل  یم  هک  تس  يرحاس  ملق  مادک  نیا 

.كاخ شود  رب  هلی  قیقر ، ییاوه  رد  دریگ  یم  لاب  شنیرفآ ، باتک  داب ، رد  دروخ  یم  قرو 

؟ ناگدنرپ ِزاورپ  ِلاب  رب  ادخ  عنص  هب  دوش  یم  هدیشک  هک  تسا  هتخیمآ  مهرد  ياه  گنر  زا  يروشنم  مادک  نیا 
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؟ ناشنتفرگ جوا  زاورپ و  رپ  ریز  درتسگ  یم  ار  نامسآ  هک  تسا  هدوشگ  هچیرد  نیمادک  نیا 

.شنیرفآ ...زیگنارب  لاؤس  ِیتفگش  نیا  ناگدنرپ و  زاون  حور  يادص  زیربل و  ياوه  ناغرم ، هنایشآ  دنا و  ناتخرد  داب  رد  اهر  وسیگ 

؟ درک هایس  تاملک  لابند  هب  ار  هحفص  مادک  دیاب 
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رد هک  ار  يا  هژاو  هدرک  وجتـسج  ناگدنرپ و  هدرتسگ  ياه  لاب  اب  نامز  ناکم و  زرم  زا  دیناهر ، سفق  زا  ار  هدروخات  ِنهذ  نیا  دـیاب 
دورف زارف و  رد  دراذـگ  یم  او  ناهد  هب  تریح  ِتشگنا  یتفگـش ، هب  ار  ام  هنوگ  نیا  هک  يراـگدرورپ  شیاتـس  دـمح و  دـجنگب  نآ 

.لابکبس ِکچوک  هّثج  نیا  ناگدنرپ ، زاورپ 

.هنارک یب  یبآ  رد  دنیوش  یم  رپ  لاب و 

.ار اهربا  دننز  یم  طخ 

.میسن نوچ  دنرذگ  یم 

، اه هوک  اه و  لگنج  اهایرد ، اهدور و  ناشنوماریپ ، یناوغرا  هرتسگ  نیا  نامسآ ، ناشیاه و  لاب  ریز  یکاخ  مجح  نیا  نیمز ،

.ناشیاه لاب  ریز  دنوش  یم  هلاچم  همه  همه و  عرازم ، ناراز و  هزبس 

شنیرفآ

یمن هک  اه  هژاو  همه  زا  تسا  رت  گرزب  تاملک و  رد  دجنگ  یمن  هک  ییادـخ  شیاتـس و  زج  درادـن  ییاهتنا  هک  يا  هداج  تریح و 
.نامیکاخ رّوصت  رد  دیآ 

.رعاش نهذ  رصاق و  نابز  رب  دیآ  یمن  هک 

.دنتفرگ رپ  ناگدنرپ  تأیه  هب  هدرتسگ  لاب  ود  هاگ ، نآ  اه ، نامسآ  رب  دیشک  شنیرفآ  ملق  هک  ییادخ  و 

.دیآ فصو  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادخ  تسا و  ناشنتفرگ  جوا  میرح  نامسآ ، هک  ار  اه  نامسآ 

هتسیاش تداعس  یلع  / ار نیمز  ریگب  رپ  ریز 

ار نیمز  ار و  هوک  ار ، تشد  ار ، ایرد  ریگب  رپ  ریز 

.دنا هدش  هریخ  ار  وت  اه  مشچ  مامت  نآ ، رد  هک  ار  يا  هصرع  ریگب  رپ  ریز 

اه هرخـص  .تسا  هداد  دنویپ  مه  هب  وت  لالز  ياه  لاب  ار  شدوپورات  هک  ینامـسآ  تسوت  هاگنالوج  يا ؟ هدرکن  زاورپ  ار  نیمز  مادک 
.دوش یم  تندورس  هنارت  جاوما ، ههقهق  دنبوک و  یم  ایرد  هنیس  رب  رس 

.تسا هدیشخب  جوا  نینچ  نیا  تسد  مادک  ار  تیاه  لاب  یتسار ،

؟ هدرک تیشاقن  هنوگنیا  هدننیرفآ ، مادک 
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؟ دنیشنب اشامت  هب  راو ، هناوید  وت ، ياه  لاب  رد  ار  شا  یئابیز  ایرد  ات  ار  تیاه  لاب  هداد  لقیص  هنوگ  نیا  هک  تسیک  ياه  تسد  رنه 

! دنک ییاشگ  هدقع  وت  زاورپ  اب  ار  شیگتفرگ  لد  دنلب ، نامسآ  نیا  هک  نک  زاب  ار  تیاه  لاب  نک ! زاب 

! درب یم  تّذل  ار  تیاشامت  ردق  هچ  نیمز 

! درب یم  تّذل  ار  تیاشامت  ردق  هچ  اه  هرخص 

.ياسب اه  نامسآ  فوشکمان  هنهپ  هب  ار  تیاه  لاب 

.تباریس ياه  لاب  زا  ار  هنشت  ياهربا  ناشونب  نک و  يراج  تیاه  لاب  هرجنح  زا  ار  زاورپ  هنارت 

تـسد يانعم  ینعی  یگدنز ، زا  يا  هزات  ینعم  ینعی ، هدنرپ  وگب  .يدازآ  ینعی  جوا ، ینعی  زاورپ ، ینعی  هدـنرپ  وگب ، اه  سفق  مامت  هب 
.یگدنز يانعم  نیرتدازآ  ینعی  یگدنز ، هدروخن 

.يزیرب ار  تزاورپ  هصق  ناشیاه  هناش  رب  ات  دنشک  یم  راظتنا  ار  تنتسشن  اه  ناویا  .دنقشاع و  ار  تندید  اه  هرجنپ 

، ندـیرفآ هنوگنیا  هک  یتسار  هب  .ار  ندـمآ  نییاـپ  مه  دـنک و  یم  هبرجت  ار  نتفر  ـالاب  مه  هک  تساـیند  ياـهراشبآ  همادا  تیاـه  لاـب 
؟ تسیک ناتشگنارس  هتسیاش 

؟ دنا هرجنح  مادک  هنارت  اه  لاب  نیا  هآ ، دننک ؟ یم  تیاده  تمس  مادک  هب  ارم  هدیشک  ياه  لاب  نیا 

؟ تسا هدرک  تا  یشاقن  ابیز  هنوگ  نیا  شاقن ، مادک 

يوسوم همطاف  هدیس  / نهذ هناخرتوبک 

ناسنا هب  ادـخ  .دزومایب  ار  زاورپ  ات  داد ، رپ  هدـنرپ  هب  دـسیونب و  ار  لّوا  مالک  ات  دومرف  اطع  ار  تسد  تمعن  ناـسنا  هب  قشع  ترـضح 
.ار زاوآ  ّمنرت و  هدنرپ  هب  درک و  هیده  ار  رعش  روعش و  تبهوم 

.نامسآ راصح  اهربا و  سفق  رد  ار  هدنرپ  دیرفآ و  اهر  دازآ و  نیمز  يور  ار  ناسنا  ادخ  و 

لاـبورپ زونه  اـیآ  يراد ؟ زاورپ  ترـسح  زونه  اـیآ  یـشاپ ، یم  تنهذ  هناـخرتوبک  يوـلج  ار  تفرعم  ياـه  هناد  هک  ناـسنا  يا  وـت  و 
؟ دوش یم  تباوخ  كزان  هدرپ  لابو  وتسرپ  هتسکش 
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میشاب و هدنرپ  فدارتم  ایب  .میشکب  طخ  ینامـسآ  ِتاملک  ریز  همان  تغل  رد  ایب  .راّطع  ریطلا  قطنم  هب  رازلگ ، هب  میورب ، راسهوک  هب  ایب 
.مینزب رپ  لاب و  لایخ ، نامسآ  رد  ایب  .زاورپ  هداوناخ  مه 

.مینک کشجنگ  ياوه  زا  رپ  ار  نامرتفد  ياه  هقیقد  ایب 

.مینک مالس  قشع  ناغرم  هداس  دنخبل  هب  ایب 

.يا هدرک  همزمز  بل  ریز  يا و  هدید  ار  ناهج  اهراب  رجاهم ، غرم  ياه  مشچ  هرجنپ  زا  وت 

.دنراد بل  رب  میرک  ایرکذ  تهآ  ِنایرمق  یشیدنا و  یم  ناگدنرپ  هب  وت 

شقن اورپ ، یب  ياه  هناورپ  .دـننک  یم  فاوط  عمـش  رود  یقـشاع ، ِرفـص  تعاس  رد  اه  هناورپ  یلو  ینک ، یم  کشخ  ار  اه  هناورپ  وت 
هب نم  .یهد  یم  مَر  میاهرطس  تمس  هب  ار  ترعـش  ياه  كرپاش  وت  .دنرپس و  یم  شتآ  هناخراگن  هب  ار  ناشیاه  لاب  يروتاینیم  ياه 

ياهلزغ هب  ات  دنـصقر ؛ یم  دـنخرچ ، یم  اه  كدـصاق  .دوش  یم  دـنلب  اوه  هب  كدـصاق  اهدـص  منک ، یم  توف  ذـغاک  هنهک  ِتاملک 
.دنسر یم  يولوم 

وقوق نم  یق و  یق  وت  اقاق  شوخ  برطم  يا  »

وه وه  نم  یه و  یه  وت  قح  قح  نم  قد و  قد  وت 

لق رما  قطان  يا  لک  تخرد  خاش  يا 

وکوک ناس  هتخاف  نم  وبوب ، تفص  کبک  وت 

میوگ نخس  رجه  رد  اناج ، موش  تسم  نوچ 

« وه الا  َوُه  نمای  اناک ، ولو  َناک  نم 

: هدش هدیچیپ  تناتشگنا  ياکزان  رد  هک  ینیب  یم  حوضو  هب  ار  اه  هلچلچ  لاب  يادص  وت 

وت رد  دش  هتخیمآ  وت  رب  دش  هتخیر  ناج  »

« مزاونب هله  ار  ناج  ناج ، دراد  وت  يوب  نوچ 

.دندرک هملکد  ار  تّسح  هنارت  نالبلب  هک  یتفگ  یم  رعش  ناگدنرپ  يارب  یتشاد  وت 

.دندمآرد زاورپ  هب  تنامشچ  ِرعش  بش  رد  هدشلد  ياه  جنف  هک  یتخاس  یم  دیلک  اه  سفق  يارب  یتشاد  وت 
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.يا هدمآ  ایور  زا  ًالصا  وت 

.تسا سوواط  رَپ  زا  ُرپ  تلایخ  شلاب  هک  ینکممان  هدنرپ  نامه  وت 

ص:22

هرامش 66 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


.ینیب یم  ندش  قشاع  باوخ  یباوخب ، هک  نیا  نودب  وت 

.تسا رگید  یلاح  سح و  ارم  لاقم  نیا  رد  هک  زاورپ  هدنرپ و  زا  سیونب  رتشیب  سیونب ؛ زاب  و 

.درپ یم  نوریب  مناهد  زا  دوش و  یم  هملک  هک  تسا  نم  نهذ  فرح  هدنرپ ،

.اعد ماگنه  تسا  نم  ِناتسد  هدنرپ 

.اهلگ هناخ  مه  تسا و  هتشرف  نوخمه  هدنرپ 

.كاخ رد  هدمآ  ریسا  تسا ؛ ناسنا  نامه  هدنرپ 

« .راپسب رطاخ  هب  ار  زاورپ  تسا ، یندُرم  هدنرپ  »

مادقا ینارماک  مرکا  / عافترا ات 

.دمآ دیدپ  نامسآ  ِناتسآ  رد  رادتقا  زا  راشرس  تفاطل و  زا  رپ 

لابورپ دشکرپ  جوا  نآ  رد  ات  »

« لامش میسن  زا  دبای  شرورپ 

: هک ناسنا  هب  یگتسباو و  قلعت و  يداو  نیا  نیمز  هب  دیدنخ ، شیاه  لاب  ِیگدرتسگ  ردق  هب  و 

ساوح ِعبط  خرچ و  ِگنت  ِسفق  »

« راب نب و  زا  تسسگ  تلابورپ 

ار اج  همه  ناگدـنرپ  ِرپ  يادـص  هک  دوب  هنوگ  نیا  نتـسکش و  يارب  تسیاب  یم  ییاون  ار  اضف  رکب  توکـس  دـش  هدـیرفآ  هک  ناـهج 
.درکرپ

.درک كرد  ار  ناهج  ییابیز  مامت  ناسنا  دش ، هدیرفآ  هک  هدنرپ  و 

ِگنر هب  اج  همه  .تسـشن  دنوادخ  ِياه  ینابرهم  هبرجت  هب  نیمز  دش و  زاورپ  نیدنرپ  ِساسحا  زا  رپ  نامـسآ  دش ، هدیرفآ  هک  هدـنرپ 
.دمآرد هدنرپ 

یم شقن  ناـسنا  ِناگدـید  ِيارو  رد  شنیرفآ  زا  اـبیز  ییولباـت  .دروخ و  یم  هرگ  مه  هب  ناگدـنرپ  ییاـبیز  تعیبط و  توارط  نونکا 
.تشاد هلصاف  ندش  هدنرپ  اب  نامسآ  تفه  ات  نیمز  کی  ِردق  هب  هک  یناسنا  ددنب ؛
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.دیسر یم  ییاهر  ِتسد  رود  هب  دومیپ و  یم  ار  میسن  دادتما  نینچنیا ، هک  دوب  هتسب  داب  يوسیگ  هب  ار  شیاه  لاب  ادخ  ییوگ 

! ندوب ناسنا  ِچوپ  ِيوهایه  زا  غراف  اهر ! مارآ و 
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همه نیا  ِتشپ  زا  نیمز  دوب  ابیز  هچ  دیخرچ -  تیناسنا  هریاد  درگ  رب  تشاذگاپ و  ندوب  هدنرپ  ِكاپ  يایند  هب  يزور  دـش  یم  شاک 
.ییابیز وهایه و 

.هدروآربرس هزات  ياه  كدرا  هجوج  کیج  کیج  ات  هتفرگ  اه  هربوه  ِيوه  ياه و  زا 

! نامارخ هولجرپ و  ياه  سوواط  يزاّنط  ات  هتفرگ  ناغالک  ِلاق  لیق و  زا 

! ناگدنرپ زاورپ  ياپ  ریز  ناراسخاش ، ِصقر  دوب  ابیز  هچ  و 

.ناگدنرپ يارب  دوب  هتسب  تماق  ار  تخرد  ادتبا  زا  تعیبط  ِشاّقن  ییوگ 

.دنکاخ دنباپ  هک  ینانیشن  نیمز  يارب  دشاب  يرادشه  ات  دوب  هدش  هدیرفآ  هدنرپ  دیاش  ای  و 

.ندیچوک زاورپ  یبآ  تمس  هب  ندید و  ار  زبس  ِياهرازین  ِباوخ  ینعی  هدنرپ 

.ناهج هطقن  نیرت  فافش  هب  ندیسر  نامسآ و  نیمز و  دنویپ  ینعی  هدنرپ 

! تفرگ یم  یتسود  ِدنپ  باقع ، ِيوج  هنیک  ِنامشچ  زا  ناسنا  شاک 

.دیمهف یم  ار  کشجنگ  نابز  شاک 

! درک یم  كرد  ار  ندش  سونقق  هناسفا  و 

.میدنبن لد  سفق  رد  ِنوزحم  يرانق  نیشنلد  زاوآ  هب  زگره  شاک 

! میهاوخن موش  ار  دغُج  بلط  قح  ياه  همغن  و 

.میریگن اه  هربوه  زا  ار  زاورپ  هرطاخ  .مینکن  جلف  ار  کچوک  ياه  جنف  ِزاورپ  رپ 

.دزوسب زاورپ  شطع  رد  نامسآ  میراذگن  مینکن و  نامیاهراوید  همیمض  ار  اه  سوواط  ِرپ  ارگ ، لّمجت  ِناتسد  اب  زگره  شاک 
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هغالبلا جهن  زا  و  ... 

! تمان خیرات  هشیمه  داب  گرزب 

.تراوتسا تماق  خیرات ، هشیمه  داب  نکشربیخ  تا و  هرجنح  داب  مرگ 

ِبیهن هفوک  هدیکشخ  ناتخرد  هراپنت  رب  داب  هراپ  هراپ  يادص  يدش و  یم  ینامسآ  ناگتـشرف ، ياه  تسد  يور  هک  یهایـس  حبـص  و 
اه هچوک  مامت  دش و  ساسحا  هفوک  نیچرپ  زا  رپ  ياه  هراوید  رب  مهو ، ياه  هیاس  روضح  توکس و  ینیگنس  هرابود  دز ، یم  گنن 

.دندیمهفن ار  وت  دندیدن و  دوخ  تلاهج  رد  زج  ار  تقیقح  اه ، مشچ  مامت  زور  نآ  .دیسر  تسب  نب  هب  قشع ، روضح  ِییاهنت 

.دنا هدش  لزغ  یب  نارعاش  نیشن  هچوک  ياه  یلوک  ناتسرپ ، بش  ِلاحم  ياه  لایخ  مه  زونه  درذگ و  یم  لاس  دصراهچ  رازه و 

هرفـسمه هک  تسین  یکـش  دش ، یمن  رگا  ام  غارچلچ  تراگدنام -  هشیمه  هیده  تنادواج و  هشیمه  هشوت  نیا  هغالبلا -  جـهن  و  ... 
.تلاهج رد  میدش  یم  نایفوک 

! میتسه وت  یمخز  ياه  هناش  اه و  هیرگ  بش  زورید  ِنویدم  ار  نامندوب  ِزورما  هک  دنتسناد  یم  همه  شاک  يا 
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ییاهنت زا  ما ، هنابش  ياه  کشا  دنراشرس و  وت  راونا  زا  ار  یتسرپ  هناگی  ِییانشور  ما ، یهاگآ  ياه  هراتس  اه ، یبوخ  ِمامتان  دورس  يا 
ینتـساوخ ياه  هاگن  اما  تمدـیدن ، هکنیا  اب  يدوشگ ، یم  لد  هداّجـس  هتخوس ، ياه  لخن  ریز  هک  نامز  نآ  .يراج  تا ، هنابـش  ياه 

.هغالبلا جهن  هملک  هملک  رد  ار  یگنادواج  زرم  متفای و  تیاه  هتفگ  هژاو  هژاو ، زا  ار  تا 

نابز قشع ، کشا و  اب  باتهم  دـنخبل  ریز  هک  یتاظحل  ناهد  زا  ار  وت  ياه  يرادـیب  بش  دـندرک  یم  رواب  توکـس ، ناـنکاس  شاـک 
.يدرک یم  میسرت  اه  هیناث  هنیس  يور  ار  اهنآ  يادرف  تداعس  یتشاذگ و  یم  ذغاک  تروص  يور  ار  ملق  هتخوس 

.نتشون وت  زا  تسا  تخس 

.دننیب یمن  ار  تراقفلاوذ  تلادع  هک  ییاه  مشچ  دنونش و  یمن  هک  ییاه  شوگ  اب  تکاردا ، تسا  تخس 

جهن هک  دشابن  نینچ  ارچ  .یتخیر  یم  هغالبلا  جهن  تاحفص  رد  ار  ناگراتـس  مامت  هاگ  نآ  يدناوخ و  یم  ارف  قشع  ِملق  ریز  ار  بش 
هطیح رد  تاملک  يراوتسا  تغالب و  نکمم  ياه  ییابیز  ریسفت  تسا و  هژاو  رد  اه  ناشکهک  اه و  نامسآ  راونا  ریـسفت  تا ، هغالبلا 

.تاغل

.تمارآان هشیمه  ياه  هناش  تیاه و  کشا  لالز  رد  ما  هدرک  رواب  ار  وت  نم 

رد ار  اه  نامک  نیگنر  ناشیاه و  لاب  رد  دـندیراب  یم  ار  نامـسآ  ياـهربا  هک  دوب  نارک  یب  ردـق  نآ  اهوتـسرپ ، لاـب  تعـسو  شاـک 
شرع هک  دوش  همه  رواب  ات  دندیراب  یم  ردق  نآ  ار  دـمجنم  ناهذا  یکاخ و  هرک  تعـسو  مامت  .دـنتخیر  یم  ناشیاه  لاب  یگنراگنر 

رد تسوت و  ياه  ماگ  رطع  رظتنم  نامرطاخ ، ياـه  هچوک  .دراد  ندوب  شرع »  » تمرح هک  تسوت  يارب  تساـبیز و  هک  تسوت  يارب 
.وت ناهد  زا  هملک  کی  ترسح 

.وت مان  متشون  بش  کلپ  ریز  »

.وت ماگ  کی  ترسح  رد  اه  هچوک 

.تسا هدناماج  یسپاولد  لغب  کی 

وت ماش  ياه  هسیک  نایم  رد 

رحس اب  يدرک  هچ  هفوک ! دجسم 

وت ماب  زا  لالب  دناوخ  یمن  هک 
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زونه هدنام  رظتنم  رت  فرط  نآ 

« وت ماگ  کی  ترسح  رد  يا  هچوک 

: هک دنزب  دایرف  تقادص  زا  راشرس  ِنیقی  اب  دراذگب و  اپریز  ار  شرع  وت ، ملع  ياپ  هباپ  دناوت  یم  یسک  هچ 

.دنک یمن  يرییغت  ادخ  هب  تبسن  تنیقی  رب  چیه  ینیبب ، ار  ادخ  دوش و  هتشادرب  اه  هدرپ  رگا 

.وت ِمرگ  ياه  تسد  داب  ینامسآ  تمان و  داب  گرزب  و  ... 
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ناج يالج 

( يراد هدنز  بش  )

داژن يدهم  دیما  / ینامسآ بارش 

زور ِندروخ  یَم  هک  .شوکرنه  بسک  رد  زور 

دزادنا مالظ  ِگنز  رد  هنیآ  نوچ  ِلد 

بش هک  تسا  غورف  حبص  یِم  ِتقو  نامز  نآ 

...دزادنا ماش  هدرپ  قفا  هاگرخ  درگ 

تسادخ لالج  راد  هدرپ  زور ، ییانشور 

.دوش نشور  نیمز  ماش  ات  دشک  یم  نامسآ  دولآزار  هرهچ  رب  ینارون  يا  هدرپ  اهزور  نامسآ ، نیمز و  يادخ 

.دننیچب شاعم  ِلُگ  كاخ ، عرزم  زا  ات  دنزیخ  یمرب  وپاکت  هب  دننیشن و  یم  نیمز  ياشامت  هب  نایمدآ 

مـشچ اهنت  هک  نانآ  .دنک  یم  شوماخ  ار  نامـسآ  غارچ  دنچ ، یتعاس  دریگ و  یمرب  نامـسآ  زا  هدرپ  ادخ  دسر ، یم  ارف  هک  بش  اّما 
یتلفغ رتسب  رد  دندنب و  یم  مشچ  لیطعت ؛ هک  ار  ایند  رازاب  تسا و  هدش  کیرات  هک  دـننیب  یم  ار  كاخ  هناخ  دـنراد ، نیمز  هرفـس  هب 

.دنروخ یم  هطوغ  كانتوخر 

.دنزرل یم  دوخرب  لالج  تبیه  زا  دننیب و  یم  هدرپ  یب  ار  ادخ  نامسآ  يافرژ  دنا ، هتخود  نامسآ  باتک  هب  لد  مشچ  هک  نانآ  اّما 
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.دیآ یم  دورف  ّتلذم  كاخرب  تدابع  ِیناشیپ  دوش و  یم  نهپ  توکلم  ناشن  یب  تمس  هب  ور  يا  هداجس 

ياریذـپ هتـسارآ ، هزیکاپ و  ات  دوش  یم  یلاخ  هبیرغ  زا  لد  هناـخ  دـننار ؛ یم  هنیـس  نامـسآ  زا  ار  سوه  نیطایـش  رکذ ، ياـه  باـهش 
.دشاب ادخ  ياهتنا  یب  روضح 

دننام و یم  اج  ضیف  هلفاق  زا  دنا  هدروخ  ار  باوخ  بیرف  هک  اهنآ  .دنا  هتفگ  هک  تسا  ینامـسآ  بارـش  نآ  عیزوت  تقو  ماگنه  بش 
.دنشونب تباجا  بارش  زا  تبون  هب  ات  دنروآ  یم  شیپ  ار  ناشتقو  هلایپ  دنا ، هتسشن  يرادیب  هداّجس  رب  هک  اهنآ 

.دنز یمرس  هدیپس  ...و  دریگ  یم  ناج  يوب  نت ،

تسا و رادیب  زور  بش و  راد  هدنز  بش  هنیـس  نامـسآ  دیـشروخ  اّما  .نشور  اهزور  تسا و  شوماخ  اه  بش  ایند  نامـسآ  دیـشروخ 
.دنکارپ یم  رون 

رآرب دیشروخ  هشوگ  هلکزرس  اظفاح !

.دزادنا مامت  هام  نادب  هعرق  را  تتخب 

ییاضر هدیمح  / تسا تصرف  نیرتهب  نیا 

.بش تظلغ  رد  ار  میاه  هناش  رب  هدنام  رابغ  میوشب  دیاب 

.یکیرات مکارت  یگدرتسگ  رد  مریگب  لاب  شیوخ  زا  اهر  دیاب 

.اه نامسآ  يوس  هب  دنلب  هشیمه  ات  ییاه  تسد  رواجم  اه و  هیر  رد  هلی  ییاوه 

؟ دنفاکشب ار  نوماریپ  یکیرات  دیاب  هتفرگرگ  سوناف  ود  نوچ  اه  مشچ  نیا  هک  نیا  هن  رگم 

؟ چیه رد  ندش  اهر  ندش و  مگ  شیوخرد  راگنز  زا  ار  لد  دیوش  یم  هک  تسا  کشا  رابیوج  هک  نیا  هن  رگم 

؟ مریگب مقیاقد  ناهد  يور  هبور  ار  هنیئآ  مادک 

.رت هدرتسگ  میاه  مشچ  تسا و  هدرتسگ  بش 

.دنوش یم  ریزارس  مناهد  زا  سدقم  دادما  راو  هراّوف 
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.منیچ یم  شیاین  ياه  هخاش  یکیرات  توکس و  رد  مرب و  یم  تسد  منک و  یم  هاگن 

.شیوخ شرع  تاذ  هب  تسویپ  شیوخ و  زا  دیُرب  تولخ  نیا  رد  دیاب 

.نایشرع لاب  يادص  تسا و  کئالم  همزمز 

.ریگارف یتوکس  تسا و  بش 

.شیوخ زا  مرذگب  دیاب 

.رون يوس  هبور  يا  هداّجس  یگدرتسگ  رد  موش  قرغ  دیاب 

.تسا هتسشن  عولط  هب  هّرذ  هّرذ  مدوجو  مامت  رد  دیشروخ 

.منک هبرجت  ار  رون  ِتاذ  هب  ندیسر  هّرذ و  زا  مرذگب  دیاب 

.تمادن ياه  هنوگ  رب  کشا  ياه  هشوخ  ندیتلغ  زج  تسین  ییادص  چیه 

.تسا تصرف  نیرتهب  نیا 

.شواک دصق  هب  ار  اهرد  دبوک  یم  یتسد  هن  دواک و  یم  يا  هنزور  زا  یمشچ  هن  هک  تسا  تاظحل  نیرتهب  نیا 

.اهارفا تماق  هب  ما  هداتسیا  زونه  و  تاظحل » رابیوج  یهت ، زا  راشرس   » تسا قیاقد  نیرتهب  نیا 

ات نامسآ ، يوسارف  ات  دنوش  یم  دنلب  هتسکش  هخاش  ود  نوچ  میاه  تسد  یکیرات و  رد  دننز  یم  وسوس  ما  يراد  هدنز  بش  نامشچ 
.دیشروخ يوجتسج 

.دونشب هک  یشوگ  هن  دنیبب و  هک  یمشچ  هن  تسود ، ناتسآ  رد  منز  یم  وناز 

.تسین سک  چیه 

.رون تسا و  رون  همه  نوماریپ  یکیرات و  زا  راشرس  مکارتم  ییاوه 

.شیوخ زا  مرذگب  دیاب 

.شیاین تعسو  هب  يا  هداّجس  رد  موش  لح  دیاب 

.دوکر ِرابغ  زا  مناکتب  ار  مزاورپ  ياه  لاب  دیاب 
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نوچ ار  بش  دفاکـش  یم  هک  تسا  نم  ياـه  هلاـن  نینط  نیا  توکلم و  اـت  دـناسر  یم  ارم  هک  یکیراـت  رد  تسا  يروـن  ناـبدرن  نیا 
.نارذگ هتخوس و  ياهبش 

.بش رد  نادرگرس  يرابغ  نوچ  اپّدر ؛ یب  دنوش  یم  هدیشک  مدوبعم  ياهاپ  شیوخ ، زا  مرذگب  راذگب 
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.تسا تاظحل  نیرتهب  نیا 

.دنخرچب ار  بش  يایاوز  میاه  مشچ  دیاب 

.یکیرات زا  دنرذگب  دیاب 

.نزوسوس هدوهیب  سوناف  ود  نیا  ضحم ، -  رون  ار -  وت  دننیبب  دیاب 

دنیبربلد هک  تسا  نآ  هدیاف  ار  هدید 

؟ ار ییانیب  هدیاف  دَُوب  هچ  دنیبن  رگ 

.ما هدیربرس  ار  باوخ 

.مارآ دزو  یم  بش 

.نامد هدیپس  زا  یحیبست  رون ، هبور  يا  هداجس  بیجع ، یشمارآ  رد  موش  یم  لح 

.دجو رد  هدینت  دنتفگش  یهودنا  يراج  ِنایرج  هک  منامشچ  بش و 

.متونق ياه  تسد  رد  هرطق  هرطق  دیشروخ  ندیرب و  شیوخ  ِدنت  يوب  بش ،

یمرخ هفطاع   / ناراب رذن 

، هداجس رذن  منک ، ناراب  رذن  ار  میاه  مشچ  وت  يارب  طقف  مهاوخ  یم  .مریگب  میاه  مشچ  زا  ار  باوخ  نیریش  معط  بشما  مهاوخ  یم 
...هلفان حیبست ، رهُم ،

.تسا سوّدق  حّوبُس و  شی  « اه تیب  مامت  دنب  عیجرت   » هک موش  یم  يرعاش  هرابود  بشما  هناقشاع ! زاین  زار و  کی  رذن 

.دوش یم  مرامیب  لد  بولقلا » نئمطت   » وت مان  .دیاشگ  یم  تباجا  ياهتنا  یب  تمس  هب  ار  مشهاوخ  ياه  هچیرد  مامت  وت  مان 

رحـس ات  بش  نیا  بش -  نیا  توکـس  رد  .دـنک  یم  مراشرـس  تسا  ییابیز  هچ  ره  زا  وت  هاگن  ناراب  هک  رابب ، ما  ییاـهنت  توهرب  رد 
راب زا  هتسخ  ياه  هناش  هتسکش ، ياه  هناش  .منک  یم  سح  مبات  یب  ياه  هناش  دامجنارب  ار  تا  يزاون  هدنب  مرگ  ياه  تسد  نشور - 

.تیصعم نیگنس 

، دـنک یم  مایق  تکرابم  مان  هب  هک  يا  هّرذ  ...وت  ّتیدوبع  رادـم  رد  نشور -  رحـس  ات  ِبش  نیا  بش -  نیا  توکـس  رد  منم  کنیا  و 
كاخ رب  یگدنب  قشع  هب  دنک و  یم  دوعق  دناوخ ، یم  تونق 
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.ما هتسب  لیخد  تمحر ، هناخافش  هدوشگ  ياه  هرجنپ  هب  ار  مرامیب  حور  هک  رابب ، نم  رب  .دروآ  یم  هدجس  تگرزب  ناتسآ 

ینارماک مرکا  / نتسیرگ هناهب  یب  يارب 

.منز یم  رود  ار  نامسآ  .مدنب  یم  ار  منامشچ  .مدرگ  یم  تلابند 

.میاشگ یم  ار  میاه  مشچ  الاح 

.منک یم  ادج  منهذ  رد  هراتس  کی 

.یگنتلد وزرآ ، -  دیما -  ِسنج  زا  مشک ؛ یم  شرود  یّطخ  مناتسد  اب 

! وت هب  ار  یمین  مراپس و  یم  كاخ  هب  ار  یمین  .منک  یم  فصن  ار  میاه  هّصُغ  الاح 

! مشُک یمن  باهش  کی  روبع  ِتعرس  هب  ار  میاه  بش  غارچ  تقو  چیه  رگید 

.تسا رتابیز  شا  هدنز  بش ،

شاب هدنز  بش  يدهاز  ِدرم  وترو  »

« شاب هدنب  زور و  هب  ات  نک  یگدنب 

.دنرب یم  بش  ِرتسب  هب  ار  دوخ  ِلاق  لیق و  وه و  ياه و  ِمامت  اه ، مدآ  یتقو  .ممهف  یم  الاح  یلو  مدیمهفن ، ار  شیانعم  عقوم  نآ 

! نتخیرورف نتسکش و  يارب  تسا  تصرف  نیرتهب 

، نتسیرگ هناهب  یب  يارب 

.دهد یمظن  شنهذ  نوگژاو  ناگژاو  هب  ناسنا  ات  تسا  تصرف  نیرتهب 

.دنک ناهنپ  ناگراتس  يوسوس  ِنایم  ار  شیاه  مغ  و 

.داتسرف وت  ِيوس  هب  ار  اه  یگنتلد  هنوگ  نیا  ناوت  یم  تحار  هچ 

.دادرس یگدرپسلد  دایرف  یگّرمزور  گنر و  زا  رود  هب  و 

.دش نتشیوخ  یب  زبس ، ياه  هظحل  ِنامهیم 

.دیراب اباحم  یب 
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ِتـسد رود  اـت  تقـشع ، رادـم  اـت  تفرگ  لاـب  تفرگ و  ـالاب  تروضح  ِهاگـشیپ  رد  ار  تلفغ  ِیناـشیپ  هنوگ  نیا  ناوت  یم  تحار  هچ 
.نافرع لماکت و 

.درک اّفصم  کشا ، يافص  اب  ار  هدنزیرگ  ِتاظحل  و 

.دیبوک هثاغتسا  ياه  هرخص  رب  رس  دش و  یجوم  ناوت  یم  تحار  هچ 

.دش شیاتس  هدننکش  ِساسحا  زا  هدنکآ 

شیاین ِيانشور  رد  مرب ، یم  الاب  ار  متونق  دیپس  ِناتسد 

.میوج یم  ار  وت  رون  هناش  هب  هناش  و 

.موش یم  قرغ  َکنِم » یئاجَر  ُعَْطقَا  َْفیَک   » ِیناعم نایم  رد  و 

مناوخ یم  نانک  همزمز  و 

دنار حبص  ات  هناکولم  یحوبص  »

« دنامن بش  ات  هدنز  بش  تشاد  یمه 

.تسا رتابیز  شا  هدنز  بش ،

یعراز يدهم  تانئاک / يادص  نیرتدنلب  توکس ،

.دوش یم  عورش  اهامن  مدآ  هراو  یگدنز  دننک و  یم  عولط  یعونصم  ياهدیشروخ  حبص ، هب  حبص  هک  تساه  لاس 

گر و زا  ار  نوخ  ياه  هرطق  نیرخآ  دلول و  یم  رهش  ياه  هچوک  اه و  نابایخرد  یگّرمزور  يولاز  حبص ، هب  حبص  هک  تساه  لاس 
.دکم یم  اه  ناسنا  ِّتیناسنا  ِِیپ 

.شمروایب نابایخ  هب  دوخ  اب  مناوت  یمن  هک  تسا  موصعم  ردق  نآ  مکچوک  حور  اّما  نم 

مریگ و یم  شود  هب  ار  ممـسج  ِشعن  شمراذـگ ، یم  اهنت  مقاتا  ِيراویدراهچ  ِّتینما  رد  منک و  یم  یظفاحادـخ  وا  اب  هک  حبـص  ره 
.منک یم  لفق  ار  مبلق  ياهرد  مامت  ندش ، جراخ  زا  شیپ 

مامت دادـعت  هب  .تخانـش  ار  مدرم  دوش  یمن  رگید  هک  دـنا  هدـش  ریثکت  ردـق  نآ  اهامن  مدرم  مشک ؛ یم  رجز  مسر ، یم  هک  نابایخ  هب 
.دنشک یم  هرعن  دنتفا و  یم  مه  ناج  هب  مزغم  رد  هتخیسگ  ریجنز  ِيریجنز  رازه  موش و  یم  ِْهل  دنوش ، یم  در  ور  هدایپ  زا  هک  ییاهاپ 
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مهدب و میاه  شوگ  دروخ  هب  ار  شارخ  شوگ  يادـص  نارازه  دـیاب  هک  رگید ، ِروآ  ناقفخ  ِزور  کی  هرابود  هرابود و  ینعی : حـبص 
.میاه مشچ  دروخ  هب  ار  هدننک  زئمشم  هرظنم  نارازه 

، يدـنبن هک  ار  تیاـه  شوگ  اـه و  مشچ  دـنمان و  یم  »ت  روک  » و رک » ، » يدـنبب هک  ار  تیاـه  شوگ  اـه و  مشچ  هک  درد  غـیرد و  و 
نینچ نیا  .يا و  هدـید  یم  دـیابن ، هک  ار  هچ  نآ  و  يا ، هدینـش  یم  دـیابن ، هک  ار  هچ  نآ  ارچ  هک  يوـش  یم  ناـمز  نـیمز و  هدـنمرش 

.تسین شیب  یمّنهج  نامندوب  هک  ام  رب  ياو  هک  ینعی  يزور ، هنوگ  نیا  یحبص و 

زین ار  بش  دومن ، قـلخ  لِـگ  بآ و  ِلـها  يارب  شاـعم و  يارب  ار  زور  رگا  هک  وا  رب  ساپـس  تیاـهن  یب  رکـش و  هدجـس  نارازه  سپ 
.لد ِلها  ِنالد  یب  يارب  ینیشن و  تولخ  يارب  دیرفآ 

.تموصعم ِکچوک  ِحور  هدنمرش  هن  يوش و  یم  تَشوگ  مشچ و  هدنمرش  هن  رگید  دوش ، یم  هک  بش 

ياضف ددـنب و  یمرب  تخر  كّرحتم ، ياه  هدُرم  ِهوبنا  ِرورم  روبع و  زا  یـشان  ِنّفعت  زور و  روآ  ناـقفخ  ِنژیـسکا  دوش ، یم  هک  بش 
رهـش شارخ  شوگ  ياهادـص  زا  هن  رگید  .دنـسر و  یم  هار  زا  ینامـسآ  ِناـینیمز  هناقـشاع  ياـهاوجن  ِزاون  حور  هحیار  بش و  ِرّطعم 

.دهد یم  کئالم  لاب  يادص  هب  ار  شیاج  روآ ، راجزنا  يادص  هچ  ره  شزادگ ؛ ناج  رظانم  زا  هن  تسه و  يربخ 

زا رت  یبآ  کیرات : ِنامـسآ  دیـشروخ و  زا  رت  ینارون  نالدرادیب : ِلد  تسا و  تانئاک  يادص  نیرتدـنلب  توکـس : دوش ، یم  هک  بش 
دنونشب هک  ات  اونش  ياه  شوگ  دنیاجک  اّما  .نشور  ِزور 

!؟ ار اه  یندیدن  دننیبب  هک  ات  انیب  ياه  مشچ  دنیاجک  ار و  اه  یندینشن 
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لاصو دهش 

يداب تهزن  / مالسلااهیلع همطاف  رداچ  یهایس  ات  تداهش  يزبس  زا 

! تسویپ مالسلااهیلع  همطاف  تبرغ  كاخ  هب  شا  هتخوس  لد  رتسکاخ  هک  لدیوق  اضر  دیس  دیهش  هب  میدقت 

نآ هکلب  دراذگب ؛ رتولج  رهاوظ  تایّدام و  راصح  زا  ار  اپ  دناوت  یمن  هک  ملقع  ملق  اب  هن  اما  میارـسب ، يا  هیثرم  تیاثر  رد  مهاوخ  یم 
« مالـسلااهیلع ارهز  ای   » زمر اب  زج  هک  تسا  راوشد  همه  نآ  راک ، نیا  مناسرب و  یلجت  هب  دهد ، یم  یهاوگ  تا  هرابرد  ملد  هک  ار  هچ 

.دومن شزاغآ  ناوتن 

یم هدینش  مالـسلااهیلع  ییارهز  ای  منرت  دنیـشن و  یم  ورف  دراد ، هنیدم  تارطاخ  زا  ناشن  هک  ییولهپ  رد  دسر و  یم  هار  زا  يا  هلولگ 
يوس نآ  رد  اما  ...دـطلغ  یم  ورف  شیوخ  نوخ  رد  تشذـگ ، یم  نام  هلحم  زا  زور  ره  هک  يا  هداس  ناـناوج  ناـمه  زا  یکی  دوش و 

؟ درذگ یم  هچ  باجح 

! ناج دیس 

هنوـگچ یتخادـنا ، یم  تندرگ  رود  تاداـس ، هّدـج  يارب  يرادازع  ناـشن  هب  ترمع  رخاوا  رد  هک  يزبـس  لاـش  نآ  دـیآ  یم  تداـی 
یناوج زبس  هتـشر  نینچ  نیا  هک  تسا  دّیـس  اضر »  » رگم دندرک  یم  هیوگاو  دوخ  اب  هک  يروط  هب  تشاد ؛ یماو  تریح  هب  ار  ناگمه 

؟ تسا هدز  هرگ  مالسلااهیلع  همطاف  هایس  رداچ  هب  ار  دوخ 
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هک نیا  ات  درک ، یم  تیاکح  ار  يرگید  زیچ  نطاب  تقیقح  اّما  یتسین ، تاداـس  لـسن  زا  وت  هک  تشاد  تلـالد  نیا  رب  تیعقاو  رهاـظ ،
نطاب رهاظ و  درک و  نشور  ار  هداوناخ  همه  مشچ  دندوب ، هدـید  تا  هرهچ  رد  همه  هک  یتدایـس  رون  دـیرد و  ار  اه  باجح  تتداهش 
تمان دش و  لصو  مالـسلااهیلع  همطاف  يابوط  زبس  هخاش  هب  وت  یگداوناخ  ياه  هشیر  تا ، یقیقح  همان  هرجـش  فشک  اب  دش و  یکی 

.دیدرگ تبث  مالسلااهیلع  هیمطاف  هفیحص  رد  تاداس ، هرمز  رد 

! اه ناشن  یب  يوک  رد  نیرترادمان  يا 

تهاگن یناهن  ياهزار  هک  دش  نآ  زا  عنام  یتح  .دوب  هدـناشوپ  یمانمگ  نامـسآ  رد  ار  تدوجو  باتهم  هک  یتبرغ  دولآ  هم  هلاه  نآ 
دهاوخن ینازرا  ناگتخوسلد  رب  زج  هک  یقـشع  ناـمتک  يارب  دوب  يا  هناـهب  تتوکـس ، دوش و  شاـف  دوب ، نیرت  مرحم  هک  ترداـم  رب 

.دش

نیرتابیز رد  ار  نانآ  هک  دـنتفگ  یم  هچ  ادـخ  اب  ناش  هنابـش  ياه  تاجانم  رد  میتفای  یمرد  ات  دوب  یهار  ادهـش  تولخ  هب  ار  ام  شاک 
!؟ دیبلط یم  روضح  هب  گرم  تأیه 

؟ دناوخارف شیوخ  رادید  هب  هتفاکش  ییولهپ  اب  ار  وت  هک  يدوب  هتساوخ  هچ  مالسلااهیلع  همطاف  يادخ  زا  وت 

رب اـت  دـنداد  رارق  تباـصا  دروـم  ار  تتروـص  دــندناسر و  تباـجا  هـلحرم  هـب  ار  وـت  ياـعد  هـک  يراد  رطاـخ  هـب  ار  اـه  شکرت  نآ 
نادنزرف هب  لاس ، دصراهچ  رازه و  زا  دعب  لسن  هب  لسن  مالـسلااهیلع ، همطاف  ّتیمولظم  هک  دوش  مامت  تجح  رادمایند ، ِناشیدنارهاظ 

! تسا مالسلااهیلع  همطاف  یکاخ  رداچ  دوپورات  زا  يا  هتشر  تداهش ، هک  دوش  نایع  همه  رب  تقیقح  نیا  تسا و  هدیسر  وا 

همطاف نازحالا  تیب  نیشن  هودنا  يا 

! مالسلااهیلع

ام ات  ینک ، يراذگ  هناشن  ار  تداهش  زا  یهار  تردام ، ام و  نایم  هک  مهد  یم  دنگوس  مالسلااهیلع  هیضرم  يارهز  تمـصع  هب  ار  وت 
.میربب هدشمگ  رازم  هنابیرغ  رطع  نآ  زا  یمهس  زین 

هتسیاش تداعس  یلع  «/ خیرات بلق  »

.يوش دایرف  يا ، هتساخ  اپ  هب 

.ینک تیبثت  خیرات  گرب  گرب  رد  ار  نداتسیا  ات  يوش » ملعم   » نداتسیا ات  يا  هتساخ  اپ  هب 
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.یتسیاب ات  يا  هدش  ورس  وت  اهداب ! زا  ساره  هچ 

.ینکن مخرس  ات  يا  هدش  ورس  وت 

.يراذگن سپ  مدق  ات  يا  هدش  هوک  وت 

! ناچیپب اه  هوک  نیا  شوگ  رد  ار  تیادص 

! نک يراج  رود ، ياهربا  تمس  هب  ار  تدایرف 

!؟ تسا هتخادنین  هزرل  هب  ار  هوک  مادک  لد  تدایرف ،

.درادن ییادج  وت  زا  راگنا  هک  يا  هتفرگ  مکحم  نانچ  يریگب ؛ يرتشیب  سنا  نآ  اب  ات  يراشف  یم  هنیس  رب  ار  تگنفت 

هّرذ تبلق  رد  ار  ساره  دنک و  یم  رتشیبار  تمزع  طقف  نیا  اّما  يروآ ، یم  رطاخ  هب  دـندش  یم  رپرپ  تنامـشچ  شیپ  هک  ار  تنازیزع 
.بآ هّرذ 

زا تنیمزرـس ، زا  دـننک  تیادـج  ادابم  ات  نیمزرـس  نیا  كاـخ  هّرذ  هّرذ  هب  يا  هتخود  ار  تدوخ  يراوتـسا ! تناـمیپ  رـس  رب  ردـق  هچ 
.تیدادجا دابآ و  نیمزرس 

.دشابن نطو  یشاب و  هدنز  وت  ادابم  ات 

: يا هدرک  کح  اه  هبیتک  مامت  رب  تیاه  هجنپرساب 

« دابم نم  نت  دشابن ، ناریا  وچ  »

.قشع ینعی  كاخ  نوخ ؛ ینعی  نامیا ، ینعی  كاخ  داقتعا ، ینعی  كاخ  درب !؟ امغی  هب  ار  كاخ  نیا  دوش  یم  رگم 

.دننک شیادج  وت  زا  ادابم  ات  يریگ  یم  شوغآ  رد  ار  تنیمزرس  يراشف ، یم  هنیس  رب  ار  تکاخ  اّما  یتفا ، یم  نیمزرب 

ار تنیمزرـس  تیاه  هرطق  نیرخآ  اب  ات  ینزب ؛ دایرف  تا  هتخیر  نوخ  اب  ات  یـشک  یم  كاـخ  رب  ار  تیاـه  هجنپ  اـّما  یتفا ، یم  نیمز  رب 
.ییارسب

.دچیپ یم  كاخ  شوگ  رد  تا  هنارت 

.دچیپ یم  نطو  شوگرد 
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.تدریگ یم  وناز  يور  رب  دیاشگ و  یم  نماد  كاخ ،

.دنناوخ یم  ییالال  تیارب  اهدور 

.تدنسوب یم  هدرک و  مخرس  اهورس 

.ددنویپ یم  تناردپ  ردارب و  نوخ  هب  دوش و  یم  يراج  مارآ  تنوخ 

گر رد  تنوخ  الاح  .دـنک  یم  رترواـنهپ  ار  شرتسب  دور و  یم  شیپ  شورخ  شوج و  اـب  خـیرات ، رتسب  رد  دوش و  یم  يا  هناـخدور 
.تسا هتفرگ  نایرج  خیرات  ياه 

.تسا هدنز  هک  تسوت  نوخ  اب  خیرات ، الاح 

«. تسا خیرات  بلق  دیهش  ! » يرآ يا ؛ هدش  خیرات  بلق  يا ؛ هدش  خیرات  ضبن  وت  يراد ؛ نایرج  خیرات  رد  وت 

یقلاخ یلع  / اه مشچ  قفا  رد 

ار جوا  رد  یهار  وت  همشچ  تسا  هدومیپ  »

(1)« ار جوا  رد  یهاگپ  هدنام  هریخ  روجدب 

زا وت  .دنک  یم  ادج  شلها  ملاع و  زا  ار  وت  هک  هدـیزخ  تیاه  مشچ  قفا  رد  یتوکلم  دـسر ؛ یمن  تهاگن  يادـنلب  هب  مسمتلم  ناتـسد 
.میزجاع شروصت  زا  نایکاخ  ام  دنراد و  يرگید  ياوأم  نایتوکلم ، .یتسین  یلاها  نیا 

تیاضر هک  یهلا -  ماعنا  تیاهن  یب  هب  دـبای و  یم  تسد  توکلم  هب  دودـحم ، يدـبلاک  هب  راـچد  زجاـع و  یناـسنا  هک  تسا  هنوگچ 
.دوش یم  نامهیم  تسا -  بوبحم 

.دنک یم  بلط  تیانع  تتمه ، ياسر  تماق  زا  دناوخ و  یم  ار  وت  دنک ، یم  همزمز  ار  وت  نامراچد ، یکیرات  هب  ياه  هاگن 

؟ ینک یم  هچ  روایب -  قشع  يارب  يزیچ  »

(2)« ار جوا  رد  یهاگ  كدنا و  هاگ  ِجنر  نیا 

« نوقزری مهبر  دنع   » توکلم نکاس  يا  هدش ! ییادخ  يا 

رب وت  میتلذ و  ياه  ناـبایخ  .راـتفرگ  اـم  هچ  رگا  يدوب ، اـم  زا  وت  یلو ، دـنک  یمن  سح  ار  وت  يولـألت  عاعـش  یتح  مزاورپ  ياـه  لاـب 
! ونشب ار  میادص  ار ، نارفسمه  تسا  یقح  رگا  اما  راوس ؛ نامسآ  يالوش 

ارم لد  ياه  هرهلد  يادص  ونشب  »
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(3)« ار جوا  رد  یهاچ  رتوبک  نیا  زاوآ 

ردـق هچ  میدوب ؟ وت  هاگیاج  دـنموزرآ  ردـق  هچ  .تسا  یقاب  اه  هنیـس  هچقودنـص  رد  راگدای ، هب  يا  هتخوس  لاـبورپ  زونه  تچوک  زا 
رب وت  میدناماو و  هوک  نیا  شکرمک  رب  ام  .تساهدایرف  هنیپ  نیشنمه  نامیولگ  ضغب  .میدادرس  جورع  همزمز 

...ار ترسح  ...ار و  ترسح  يدرک و  نامهاگن  هیده  ار  ترسح  يدش و  نکاس  هلق  يادنلب 

دش گنس  هّرد  رمک  رد  هکنیا  درم -  نیا  »

(4)« ار جوا  رد  یهار  ترسح  تشاد  شیوخ  اب 
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يرقاب دیس  مظاک  دیس  / ینامسآ ياه  قیاقش 

.میزرو قشع  نامسآ ، دنلب  يانمت  دیشروخ و  هب  میناوت  یم  هک  میتسناد  یمن  یتح  میتخانش و  یمن  ار  یهار  هک  ام  مناد ، یم 

.میرادرب لامک  يوس  هب  تکرح  ندش و  مار  رد  ماگ  مینک و  رارف  یگرمزور  همه  نیا  زا  دیاب  هک  میتسناد  یمن  ام 

رب نامسآ  زا  یناشن  وا  هک  مینادب  مینک ، یم  هاگن  هک  قیاقش  هب  مک  تسد  ات  دوب  هتفگن  نخـس  يا  هظحل  ام  اب  یـسک  میدوب و  اهنت  ام 
.تسا نخس  رد  ام  اب  هتفگان  نابز  رازه  اب  دراد و  دوخ  نینوخ  گرب 

.تفرگ یم  نایاپ  خرس  ياه  هلال  گرزب  تشد  هب  هک  يدوب  یهار  رگزاغآ  هک  يدوب  وت  و 

شیور یگدنیوپ و  ياهریسم  یگراو  هوکش  يدرب و  هار  دوب ، هدش  تنیز  يدمحم  خرـس  ياه  لگ  اب  هک  رون  زا  یناشکهک  هب  ار  ام 
.يداد ناشن  ام  هب  ار 

دش و كانفعش  يرتوبک  نوچ  هک  تشادرب  ماگ  هتفیش  ناس  نآ  تسود ، هار  رد  ناوت  یم  هنوگچ 
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.دنامن ياجرب  شیوخ  زا  یناشن  رگید  هک  درک  رپرپ  رای  ياپ  رد  ار  دوخ  هناورپ  نوچ  ناس  نآ  داهن و  ناناج  ناتسآ  ربرس  هناتسم 

نامـسآ توـکلم  هب  يدوـشگ ، ناـمیور  هب  هک  يا  هرجنپ  زا  وـت و  هاـگن  زا  راـب  نیتـسخن  هچ و  ینعی  توـکلم  هـک  میتـسناد  یمن  اـم 
.تسا يرایسب  هلصاف  كالفا  ات  كاخ  زا  هک  میتسناد  میدرکور و 

.ددرگ یمنرب  دور و  یم  نامسآ  هب  هک  یقیاقش  ینعی  دیهش  هک  میناد  یم  نونکا  و 

هدیصق همه  نآ  هب  يزاین  نادنچ  قشع ، فیصوت  يارب  رگید  هک  میتسناد  دنک و  یم  نیمز  هدربلد  ار  توکلم  نانیشنالاب  شرطع  يوب 
ابیز شارت و  شوخ  ياه  هملک  نتفای  يارب  وپاکت  هب  يزاین  رگید  ار  اـم  .تسین  هناورـسخ  نیریـش -  ياـه  يزادرپ  هژاو  دـنلب و  ياـه 

.دیهش نادواج ؛ وکین و  دوب  ینامجرت  ار  انعم  همه  نآ  ناوت  یم  هملک  کی  اب  اهنت  هکلب  .تسین 

! قایتشا زاغآ  يا  قشاع ! هملک  نیتسخن  يا  يزرورهم و  زاغآ  يا  وت  و 

.میدش اهر  یناماس  یب  زا  وت  دای  اب  میدش و  انشآ  دیهش  اب  وت ، مان  اب  ام 

تهاگراب يزبس  عمش و  غارچ و  هب  مینیشنب و  تا  ینارون  رازلگ  رس  رب  ات  میا  هدرک  ادیپ  ار  نآ  یگتـسیاش  ماگنه ، نآ  زا  سپ  نونکا 
.مینک ناناج  ناتسآ  رطع  زیربل  ار  شیوخ  ناج  مینک و  هاگن  قشع  هب 

! هسامح يوربآ  يا  گرزب ! يا 

مینک اشامت  يدوشگ ، نامیور  هب  هک  يا  هرجنپ  زا  ات  میبای  ناوت  مینک و  ادیپ  ار  ینامسآ  هرتسگ  نآ  ياشامت  تقایل  ات  نک  يرای  ار  ام 
! ابیز یگنادواج  يا  .ار  یکانهوکش  ییابیز و  همه  نآ 

همه مینک و  گـنرد  یتـخل  میدرک ، همزمز  ار  تدـنلب  ماـن  میدرک و  هاـگن  دیهـش »  » روآروش هملک  هب  هک  راـب  ره  اـت  هد  قـیفوت  ار  اـم 
.مینک رورم  هرابود  ار  شیوخ  ياه  یگتسبلد 

! ینابرهم هملک  نیزاغآ  يا  هتسویپ و  رون  سونایقا  هب  يا  ماوت  اب 

: هک دیارس  یم  ناس  نیا  زین  مینک  یم  هاگن  ظفاح  هب  هاگ  نآ  تسین ، وت  ِفصو  ناوت  ار  ام  مییوگ  یم  دوخ  اب 

! زروب رهم  وشم  تسپ  يا  هن  هرذ  زا  رتمک  »

نانز خرچ  یسر  دیشروخ  هگتولخ  هب  ات 

متفگ یم  رحس  هلال  نمچ  رد  ابص  اب 

نانفک نینوخ  همه  نیا  دنا  هک  نادیهش  هک 
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میا هن  زار  نیا  مرحم  وت  نم و  ظفاح  تفگ 

« .نانهد نیریش  نک و  تیاکح  لعل  یم  زا 
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يوسوم همطاف  هدیس  / اه هناورپ  ِنادرگراک 

ینیوآ یضترم  دیس  دیهش  يارب 

.دور یم  وزرآ  غرمیس  تمس  هب  هدش و  اهر  هنیس  گنت  سفق  زا  ملد  غرم 

.دراد نادیهش  زا  ناشن  غرمیس 

.تسا نونج  دنلب  ناتساد  غرمیس 

.دراگن یم  هناقشاع  همان  اه  هناورپ  يارب  عمش  ملق  اب  غرمیس 

.دراد دنویپ  ملق  اب  دیهش  تلاسر  نینچ  نیا  دنازوس و  یم  مه  دزوس و  یم  دوخ  مه  غرمیس 

.دوب هناخیم  ِشک  يدُرد  رحس  هاگ  هب  دوخ  وا  هک  میسیونب  هنافراع  زادگ  نیمادک  اب  ملق  لها  نادیهش  دیس  زا 

.درک یم  هراظن  ار  اهوتسرپ  چوک  نیبرود ، يارو  زا  دوب و  اه  هناورپ  نادرگراک  ینیوآ 

.درک یم  ریبعت  تشون و  یم  ار  ناگراتس  باوخ  ینیوآ 

.اه کپوپ  نیمزرس  هب  اهوب ، بش  نیمزرس  هب  دوب ؛ هتشاذگاپ  ناگتشرف  كاپ  نیمزرس  هب  ینیوآ 

.دوب هدینش  ار  يراق  ِنایرانق  توالت  يادص  ینیوآ  دیهش 

.دوب هتفای  بونج  مرگ  كاخ  رد  ار  نیمز  هدشمگ  تشهب  وا 

.تخاس یم  دنتسم  ناوهآ ، تبرغ  زا  تفرگ و  یم  ملیف  اه  یهام  رهطم  يایؤر  زا  ینیوآ 

.دوب رادنید  رکفنشور  زا  یگنرُرپ  ِنامجرت  رکف ، ِنشور  ِلعشم  اب  درک و  یم  تیاور  ار  حتف  هروس  ینیوآ  یضترم  دیس 

.اه هوک  نحل  اب  دوب  قشع  فیطل  روصت  ناگدنرپ ، رادنپ  اب  دوب  هنوپ  دنویپ  سدقم ، باتک  اب  دوب  اه  هنیآ  قیمع  تفُلا  ینیوآ  يرآ ،

.درک یم  همجرت  راس  همشچ  نابز  هب  ار  رادیپس  دیپس  ياهرعش  ینیوآ 

.راشرس اهرانا  لالُز  زا  شا  يا  هشیش  ِناتسد  دوب و  بیس  ياه  هفوکش  ییافوکش  لصف  ینیوآ 

.تشاد قلعت  لزغ  ِشوپ  هم  غاب  هب  دوب و  هدمآ  لّیخت  غاب  ياه  سالیگ  نتم  زا  ینیوآ 
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.تفس یم  دورس و  یم  يدیراورم  نوچ  ار  یجیسب  دنلب  رکفت  شنهذ  ِفافش  نیریش و  ياه  هکرب  رد  ینیوآ  دیهش 

يراج زورما  نادنمرنه  رکف  ياه  لگ  گر  رد  وا  نوخ  هرطق  هرطق  هک  دیما  .دوب  شناج  قیال  تداهـش  ياه  هفوکـشرپ  دـنلب و  هماج 
.دشاب

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / راختفا موبلآ 

نارود سابع  دیهش  هب  میدقت 

ياه لاب  هنـشت  رطخ ، هحوبحب  رد  رهـش ، نامـسآ  هک  دوب  هتفرگ  دای  سابع »  » .دزاس یمن  یگدـنز »  » اـب سفق »  » هک دوب  هتفرگ  داـی  وا 
ماـمت يدازآ ،»  » هـک دوـب  هدـناوخ  قشاـع  ِناخرـس  ْهنیـس  هاگــشناد  رد  ار  قـشع  سرد  درم ، .تـسا  قشاـع  ياهوتــسرپ  گـنر  خرس 

.دوب هدرکرپ  ار  شدوپورات 

بـش ِگنت  ياه  هیر  زا  نتـشذگ  هک  یتقو  دـنک ، نیمـضت  ار  يدازآ »  » میرح رد  نطو » ِندـنام   » تسناوت یم  شیاـه  هّکت  هّکت  یتقو 
؟ دنزن دنخبل  تداهش  يارب  ارچ  دنک ، هیده  نطو  هب  اه  گنسلگ  راوج  رد  ار  نشور  يادرف  تسناوت  یم  هدرم ،

.درابب قشع  ِنادنزرف  دنخبل  يور  رب  هراتس  دبس  دبس  دشاب و  نامسآ  دهاوخ  یم 

ههام شـش  رتخد  ِيادرف  هک  دشاب  يراختفا  موبلآ  دوخ ، شوخ  تارطاخ  زا  يراب  هلوک  اب  هک  دشاب  قشاع  یخرـس  هنیـس  دهاوخ  یم 
.دنک نشور  ار  شا 

همه نیا  ندنام  هایس  هک  دنک  هچ  ار  هایس  يادرف  یلو  .تسوا  ياه  تسد  رتچ  جاتحم  شا ، ههام  شـش  رتخد  ِزورما  هک  دناد  یم  ردپ 
عیفر ياه  خاک  ربارب  هدروخ  سکاو  هک  تسا  زواجت  ياه  همکچ  ینیگنـس  نیا  .تسا  نامیا  هرکیپ  رب  مخز  نیرت  كاـندرد  دـنزرف ،

.تسا هدش  فیدر  دادغب 

.دنریگ یم  يراگدای  سکع  هورگ ، کی  رد  هک  تسا  تیانج  دولآ  نوخ  ياه  مشچ  نیا 

اوه هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  تسیچ !؟ درم  ِفیلکت  ـالاح  و  يدازآ ، تراـسا  يارب  دوـش ، یم  ریجنز  هک  تسا  تناـیخ  ياـه  تسد  نیا 
؟ تسا هدش  نیگنس  سفنت  يارب 

؟ تسا قشاع  ياهوتسرپ  قح  زاورپ ، هک  تسا  نیا  زج  ایآ 
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.تساهدور يراج  همزمز  نطو ، هیاس  ریز  یگدنز 

.تساهایرد جاوما  یبآ  دنخبل  یگدنز ،

هناش يور  ار  ناراب  لالز  تارطق  یناکتب و  نامـسآ  هنیـس  رد  ار  اهربا  هک  يربب  ـالاب  ردـق  نآ  ار  تیاـه  تسد  هک  نیا  ینعی  یگدـنز 
.يزیرب اه  گنسلگ  یمخز  ياه 

.دشابن ناقشاع  ياه  لاب  نویدم  نطو ، هتخوس  كاخ  ات 

هک یعمط  زا  دوش ، هتسب  اهراتفک  مامت  ناهد  ات  .دیاشگ  یم  لاب  خرس  ریدقت  تمـس  هب  دزادنا و  یم  ینهآ  هدنرپ  شوغآ  رد  ار  دوخ 
.دنراد اه  هفوکش  ندیرد  يارب 

مهرد درم  ياه  کشا  لالز  اب  دروخ و  یم  رُـس  امیپاوه  ياه  هشیـش  يور  زا  دیـشروخ  دراذگ و  یم  اپ  ریز  ار  اه  نامـسآ  امیپاوه » »
.دزیمآ یم 

زرم دـنک و  یم  زاورپ  .درک  دـهاوخ  لـسغ  نوخ  اـب  هک  رگید  یتاـظحل  يارب  دریگ ، یم  وـضو  ار  درم  مگ  ياهدـنخبل  ناراـب ، من  من 
.تنایخ ِخاک  هرکیپ  رب  ار  شدوخ  دزادنا  یم  دراذگ و  یم  رس  تشپ  ار  نونج 

یم شوغآ  رد  ار  تداهـش  نارود » سابع   » دوش و یم  هتخیـسگ  مه  زا  یهایـس ، هدـینت  رات  .دریگ  یم  ارف  ار  اهدـحتمریغ ، ، » هزرل بت 
.دنک یم  یفخم  اه  هوک  تشپ  ار  دوخ  خرس  هرکیپ  دیشروخ ، .دهد  یم  همادا  نامسآ  خرس  ریسم  رد  ار  شهار  دریگ و 

«. هللاالا هلاال  نادهشا   » .دوش یم  دنلب  هلحم  دجسم  هنذأم  زا  ناذا  دنک و  یم  رس  ار  شزامن  رداچ  ردام 
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نامز هچیرد  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  بلاطوبا ، ترضح  تافو 

هراشا

هعمج

نابآ 1383  1

ناضمر 1425  7

oct. 22  . 2004

ییاضر هدیمح   / شوپهایس هرد  رد  هسرپ 

.تاظحل يولگ  زا  دوارت  یم  هک  تسا  زیگنا  نزح  گنهآ  مادک  نیا 

.تسا دوکر  راچد  كاخ 

.اه هرخص  رب  اهدور  دنبوک  یم 

.نامسآ هدرشف  ِشوغآ  رد  هلی  ییاوه  مغ ، رّرکت  زج  تسین  ییادص  چیه 

؟ ار ربمایپ  هوبنا  ییاهنت  دنکشب  هک  تا  یماح  ياه  تسد  تساجک 

؟ ربمایپ یکدوک  ياه  هچوک  ياه  غارچ  بش  ودنا  لیا  هار  ِسوناف  هک  تنشور  ياه  مشچ  همشچ  تساجک 

؟ راوتسا هشیمه  ات  هانپرس  ود  نیا  تیاه ، تسد  تساجک 
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.ربمایپ ربص  توکس و  تاظحل  رد  دچیپ  یم  هک  ار  تنابرهم  يادص  دروآ و  دهاوخن  بات  ار  تتماق  یگداتسیا  نینچ  یهوک  چیه 

دیخرچ یم  تیادر  هشوگ  زا  راهب  هک  داز  دیـشروخ  هلیبق ، درم  گرزب  خیرات ، نایرج  رد  يراج  ياهزور  شزاون  تهاگن  هناردپ  يا 
.رون يوس  هب  دنادرگ  یم  ار  لیا  میسن و  موادم  یگتسویپ  رد  دخرچ  یم  تمالک  دنیاشوخ  نحل  زونه  اضف ، رد 

.ار اه  نامسآ  رمک  دنک  یم  مخ  هک  تسوت  غاد  ییوت و 

.نیمز نامسآ و  دناوت  شوپهایس 

؟ ار تیاه  مشچ  يوگم  زار  و  مسرپب ؟ هنیآ  مادک  زا  ار  وت 

؟ ار تا  یناشیپ  رب  ربص  طوطخ 

؟ ار تهودنا  ياه  لاس 

؟ ار تراشرس  یگداتسیا 

؟ ار تا  هناردپ  نابرهم  ياه  تسد 

؟ دز یم  جوم  نآ  رد  شمارآ  ایرد  نارازه  هک  ار  تهاگن  و 

.ار تندزرپ  يادنلب  دندرگ  یم  هدوهیب  مشواک ، ياه  مشچ  هک  منک  وجتسج  نامسآ  هنارک  مادک  رد  ار  وت 

؟ ار ربمایپ  ییاهنت  ینز  یم  مدق  كالفا  ياجک 

لاس هانپرـس  تیاه  تسد  يردپ ، یب  ياه  لاس  تسا ، تنداد  تسد  زا  راوگوس  كاخ ، هک  يا  هتفرگ  لاب  ریز  ار  شرع  هنارک  مادک 
.دنربمایپ هودنا  ياه 

؟ تسد نیا  زا  يا  هغدغد  چیه  یب  يا  هدیمخورف  كاخ  ياجک 

؟ برع ِيرتسکاخ  ياهزور  زا  غراف  يا  هتخود  مشچ  وسارف  مادک  هب 

.دنز یم  وسوس  مدق  غارچ  وت  یب 

ياه تسد  نآ  اب  وت ، ندرکادیپ  يارب  ار  كاخ  رتسب  نیگهودـنا ، ياه  مشچ  اب  دواک  یم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نیا 
.یماح ياه  تسد  نآ  هناردپ ، نابرهم 

زیگنا نزح  گنهآ  مادک  نیا  میظع و  هودنا  نیا  راب  ریز  خیرات ، ياه  هناش  دنروآ  یمن  بات  وت و  غاد  تمظع  زا  اه  هوک  دننکـش  یم 
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؟ تنتفر زا  دعب  تاظحل ، يولگ  زا  دوارت  یم  هک  تسا 
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یجنپ هجیدخ  / شیرق هلیبق  دیس 

متام رد  نانز  دنـشارخ ، یم  تروص  ار  وت  هودنا  دنراد  .اهراسخاش  رب  هتـسشن  گوس  هب  ناگدنرپ  دـننز  یم  هّجـض  ار  وت  غاد  دـنراد 
مـشچ درابن  هنوگچ  .دـنک  یم  ینیگنـس  ملاع  ياه  هناش  رب  تغاد  .رارق  یب  ياهراشبآ  دـنبوک ، یم  گنـس  رب  ار  وت  نارجه  .هتفرورف 
دنراد نتسیرگ  يارب  يا  هناهب  اه  مشچ  سپ  نیا  زا  .دَناوت  يرود  رگ  هحون  همه  اهداب  هک  نآ  لاح  هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه 

يارب یشتآ  اه  ناج  و 

.نتخوس

، شمالک نیـشتآ  ياه  هزادـگ  هب  دوشگ ، یم  بل  هاگ  ره  هک  یتسین  یناشفـشتآ  نامه  وت  ایآ  .شیرق  هلیبق  دیـس  يا ، هدـیباوخ  مارآ 
!؟ دنازوس یم  ار  شیرق  قافن  كرش و  لهج و  نمرخ 

هدازردارب ياه  یگتسخ  مهرم  تمرگ  ناتـسد  شزاون  هشیمه  يدرک و  یم  ربمایپ  سّدقم  ِدوجو  رتچ  ار  تا  ینابرهم  هیاس  هشیمه  وت 
هب ار  شا  یمیتی  ربمایپ  هک  هظحل  ناـمه  زا  تسرد  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  بقارم  رمع ، کـی  وت  ياـه  مشچ  .دوب  تزیزع 

.يدرک شراثن  ار  تفطل  ّتبحم و  ناما  یب  زیرکی و  ناراب  .دروآ  هانپ  تا  هناردپ  شوغآ 

.یتشذگ زین  دوخ  یتسه  زا  هار  نیا  رد  هک  درک  زیربل  تّوبن  قشع و  زا  ار  تدوجو  ردق  نآ  ادخ 

.يربمایپ هلیبق  شیوخ و  همه  وت  .دنک  هیوم  هنابات  یب  نینچ  نیا  تگوس  رد  ربمایپ  دراد ، قح 

! بلاطوبا يا ، هدیباوخ  مارآ 

رد دنپـسا  بالگ و  هک  ار  ناگتـشرف  هتـسویپ  مه  هب  فوفـص  دیاش  دـبلط و  یم  ار  وت  هدوشگ و  شوغآ  هک  ینیب  یم  ار  تشهب  ایوگ 
کچوک رایسب  تا  یگدنرپ  يارب  ایند  تعسو  هک  لابکبس  یتسه  يا  هدنرپ  وت  توکلم ، هب  اشگب  لاب  .دنا  هدمآ  وت  لابقتسا  هب  تسد 

.تسا
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یسابع نومأم  طسوت  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هب  يدهعتیالو  لیمحت 

ییاضر هدیمح  / مومسم هثداح  نیا 

.دنهاوخ یم  رّدکم  ار  تنامسآ 

؟ دشاپ یم  ورف  زومرم  يرگنلت  اب  ار  یلاوح  نیا  ِنشور  ياهزور  اضف و  رد  دوش  یم  دنلب  هک  تسا  تسد  مادک 

.غاد نیا  ینیگنس  زا  دوش  یم  هدییاس  كاخ  ناوناز  دنک و  یم  مخ  رمک  نامسآ 

.تراهب راشرس  ِيوب  اب  دنسانش  یم  ار  وت 

.تتماقتسا هب  دنسانش  یم  اه  هوک  ار  وت 

.ار تا  يراج  هودنا  دننز  یم  جوم  اهدور 

؟ بش يایاوز  رد  دناخرچ  یم  مشچ  هک  تسا  رکم  مادک  نیا 

.تماک رد  دناکچ  یم  هنامحر  یب  سیلبا و  ياه  تسد  رد  دخرچ  یم  هک  تسا  رهز  زیربل  ماج  مادک  نیا 

.ار هماگنه  نیا  ناکرا  دنک  یم  درخ  هک  تهاگن  یپایپ و  ياه  ماج  يرهاظ ، ياه  هدعو  هناریو ، ياهرصق 

.كاخ رد  ددنب  یم  هفطن  هک  ار  يا  هثداح  درگن  یم  هریخ  نامسآ ،

.ار نایصع  نیا  دبوک  یم  هنیس  رب  دنیشن ، یم  وناز  ود  يور  سوت 
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.ماین رد  تسا  يرجنخ  تسد ، ره  هک  وت  اب  تعیب  نیغورد  ياهدای  و  دنک ، یم  رک  ار  خیرات  ياه  شوگ  ...يدهع  تیالو  تفالخ ... 

.رکم هب  ار  نوماریپ  ینشور  دفاکش  یم  هک 

.هئطوت نیا  زا  دننک  یم  نونج  صقر  ناطیش  نارازه  تسد ، ره  يدوگ  رد  هک 

.هنامحر یب  دنرب  یم  امغی  هب  ار  تیاهزور 

.دبوک یم  كاخ  هدرگرب  هنایشحو  نامز ، هنایزات  .دنا  هدروآ  الاب  نوخ  هفوک  ياه  هاچ  شیپ ، ياه  لاس  ار  وت  درد 

.هدنام ولگ  رد  ياهدایرف  زا  تسا  ییایند  وت  توکس 

.ار هوک  هچ  نآ  ره  ار ، هرخص  هچ  نآ  ره  دنک  یم  درخ  هک  جاّوم  نانچ  نآ  تسا  ییایرد  وت  توکس 

.هدروآرد وناز  هب  ار  خیرات  دنا ، هتخیر  وت  ماک  رد  هک  يرهز 

.دنک یم  مومسم  ار  تیاوه  خیرات ، نهذ  رد  هدیسوپ  رکف  نیا  نایذه ، نیا  نارکوش 

رب ار  خاک  هناریو  نیا  ياه  هبارخ  دـننک  یم  لیمحت  هتـساوخان  .یتساوخن  هچ  نآ  زا  دـیابن  هک  ار  هچ  نآ  قیمع  تسا  يدرد  تهاـگن 
....بش رگا  یّتح  ربا ، هّکت  نارازه  رگا  یّتح  دوش ، یمن  کیرات  دیـشروخ  .دـنهاوخ  یم  رّدـکم  ار  تنامـسآ  تراوتـسا  ياـه  هناـش 

...رهز نیا  رگا  یتح  غورفرپ ، دشخرد  یم  رس  وت  دیشروخ 
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دحتم للم  نامزاس  سیسأت 

هراشا

هبنش

نابآ 1383  2

ناضمر 1425  8

oct. 23  . 2004

ییابطابطروپ یلع  دیس  / نم میوقت  هدش  فذح  زور 

یم قرو  ار  میوقت  تاحفـص  زور  ره  هک  نم  يارب  هن  هتبلا  .دـهاوخ  یم  يرایـسب  تعاجـش  زورما ، هب  ندرک  هاگن  میوقت و  ندرک  زاب 
رد ات  یـشاب  هتـشاد  دـیاب  وت  ار  تعاجـش  نیا  .دـنا  هداد  تنیز  ار  نآ  تاحفـص  هک  منیـشن  یم  ییاـه  ماـن  تمظع  ياـشامت  هب  منز و 

؟ ارچ اما  .يرادن  ار  تعاجـش  نیا  هک  مناد  یم  يزادنایب و  یهاگن  میوقت  هب  یتسه ، نآ  لکریبد  تدوخ  هک  يداهن  سیـسأت  زورلاس 
.یمهفب ار  تدوخ  یناوتان  تلع  ات  منک  تکمک  مناوتب  نم  دیاش 

یم يزور  هب  .ایب  رت  بقع  یمک  ینک ، هاگن  دحتم  للم  نامزاس  سیسأت  زورلاس  روآ  مرـش  زور  هب  هک  نیا  نودب  .نزب  قرو  ار  میوقت 
يدرف يارب  هک  نیا  اب  .يروآ  یمن  دای  هب  ار  زور  نیا  ًامتح  تشدرس » ییایمیش  نارابمب  : » تسا هتشون  نآ  ياه  تبسانم  رد  هک  یسر 

، دوب هتسشن  اج  نیا  وت  زا  شیپ  هک 
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یباوج یـسک  اما  دـنک ، بلج  هانگ  یب  مدرم  راتـشک  هب  ار  للم  هب  قلعتم  رهاظ  هب  نامزاس  نیا  هجوت  ات  دـش  هتـشون  يدایز  ياه  هماـن 
ار يا  هدننک  دیدزاب  ره  دـنوش ، یم  هتخورف  للم  نامزاس  نییاپ  هقبط  هک  یتایرـشن  رد  هثداح  نیا  ناحورجم  ياه  سکع  یتح  .دادـن 

 . ...یلو درک ، رثأتم 

هب ینک ؛ روبع  دناشن  یم  تا  یناشیپ  رب  مرـش  قرع  هک  دحتم  للم  نامزاس  سیـسأت  زور  زا  هک  نیا  نودب  .نزب  قرو  ار  میوقت  مه  زاب 
« اکیرمآ طـسوت  سراـف  جـیلخ  رد  یناریا  ياـمیپاوه  هب  کـشوم  کیلـش  : » تسا هتـشون  نآ  ياـه  تبـسانم  رد  هک  یـسر  یم  يزور 

کی رد  ار  رفن  .ینک 290  كاـپ  ار  تا  یناـشیپ  يور  قرع  یناوت  یم  نآ  اـب  .تسا  تزیم  تسار  تمـس  مود  يوـشک  رد  لامتـسد 
رفن تسین ؟ راک  تیانج  اب  یتسدمه  توکس ، ایآ  اما  دوش ، یمن  طوبرم  وت  نامزاس  هب  رهاظ  رد  هک  تسا  یتیانج  دوخ  نتشک ، هظحل 

اب تسُشن و  تیانج  نیا  زا  ار  شیاه  تسد  دیشک ، بیلص  هب  ار  حیـسم  شیوخ -  لایخ  هب  هک -  یمور  مکاح  دننام  یتح  وت  زا  شیپ 
راد هدنخ  دنا ، هدوشگ  فارتعا  هب  نابز  ناراک  تیانج  دوخ  یتح  هک  الاح  تسشن و  ناراک  تیانج  نتفرگ  لادم  ياشامت  هب  دنخزوپ 

.تسا هدرک  توکس  نانچمه  نانآ ، تکاس  یماح  هک  تسا 

يالبال زا  دـهاوخ  یم  نوخ  .نزب  قرو  ار  میوقت  مه  زاب  دـهد ، یم  هزاجا  تنادـجو  رگا  دـهد ، یم  هزاجا  مرـش  رگا  یناوت ، یم  رگا 
نییاپ هب  اه  هلپ  زا  دعب  دنک ؛ رپ  تسا ، هدش  عقاو  دحتم  للم  نامزاس  هقبط  نیرتالاب  رد  هک  ار  وت  رتفد  دنزب و  نوریب  تاحفـص  یـضعب 

دـنا و هتـسشن  هرفـس  رـس  رب  یعقاو  ناراک  تیانج  هک  ییاـج  دوشب ، تینما  ياروش  ياـضعا  هسلج  هناـمرحم  قاـتا  دراو  دروخب و  رُس 
تزیم تشپ  دعب  دوش ؛ وت  ریگ  نماد  دـناوتن  ات  چـیپب  یـششوپ  رد  مکحم  ار  میوقت  رادـهگن ، تسد  سپ  .دـننک  یم  میـسقت  ار  ناهج 

مامت زا  نآ  رد  نک و  میظنت  يا  همان  نیشنب و 

مدوخ میوقت  اب  ًالبق  نم  هک  يراک  .دننک  فذح  ناشیاه  میوقت  زا  ار  دحتم  للم  نامزاس  لیکشت  زورلاس  هک  هاوخب  ناهج  ياهروشک 
.ما هدرک 
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مالسلا هیلع  ایرکز  نب  ییحی  ترضح  دلوت 

هراشا

هبنشکی

نابآ 1383  3

ناضمر 1425  9

oct. 24  . 2004

یناما مثیم  / اه شیورد  هرفس  نامهم 

.شدنناوخ یم  نامسآ  هایس  هتخت  زا  هکئالم  نامسآ و  رب  ربا  دسیون ، یم  ربا  رب  داب  ار  تدلوت 

.دشاب وت  يارس  ناوراک  نیمز  تسا  هدش  رارق 

.دنیامیپ یم  ار  تروبع  در  اه  هراتس 

.دنزودب نیمز  هب  مشچ  دیاب 

! يا هدش  اه  شیورد  هرفس  نامهم  يزور  دنچ 

.تساه مدآ  تشونرس  هتشونان  حول  تدنلب ، یناشیپ 

! اه هدید  يوسارف  هب  دشاب  يردمین  تهاگن ، زا  یعارصم  ره  ات  شاب  لزغ  وت  ار  قشع  هدیصق 

.ییاهر هب  ور  دوش ؛ یم  زاب  ایرد  هب  ور  شا  هرجنپ  هک  تسا  يا  هبلک  اهنت  تا  هبلک 
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.تساه نامسآ  اب  نیمز  یقالت  هطقن  اهنت  تیاه  مشچ  هنزور 

.دریگ یمن  مارآ  نیمز  دنکن ، شکورف  ات  وت  بلق  ياه  همشچ 

اه تولخ  ثراو  وت  شاب  عمش  وت  ار  ایرکز »  » هناخ ینیشنب /  هراظن  هب  ار  یکاپ »  » اهنت ات  يا  هدرک  تیاه  کشا  رد  لسغ  هناقـشاع  هچ 
! اه هیآ  ثراو  ییاه ، تاجانم  و 

.ناحیر ياه  گرب  هیشاح  رب  دسیون  یم  بآ  ار  تدلوت 

.دشاب تشهب  ياه  غاب  ییاشگزاب  نامدای  تا ، یناحیر  هحیار  ات  يا  هدش  نیمز  نامهیم 

/ دتفین ریپ  يایرکز  ياه  هناش  زا  ات  ینک  یم  نت  هب  وت  ار  بوقعی  لآ  يابق 

.تسایبنا طخ  همادا  تیاه ، تسد  رایش 

ون یتاـیح  ار  شنیرفآ  وت  دـسیون /  یم  دـبعم  ياـه  نوتـس  رب  اـیرکز  ار  تدـلوت  داد /  یهاوخ  هدژم  وت  ار  مالـسلا  هیلع  حیـسم  توبن 
.دیشخب یهاوخ 

.دنا هشیر  کی  زا  ییحی  تایح و 

! نیمز رد  ییادخ  ییُحم »  » مسا رهظم  ینعی  ییحی ،»  » وت و  ... 
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مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  تافو 

هراشا

هبنشود

نابآ 1383  4

ناضمر 1425  10

oct. 25  . 2004

داژن يدهم  دیما   / تواخس يایرد 

یمرب هناخ  هب  یگنـس  درـس و  ياه  لد  یتخـس  زا  هدروخرـس  هتـسخ و  ییاـیرد ، تمارک  همه  نآ  اـب  یحو ، ياز  ناراـب  ربا  هک  یتقو 
.دش یم  وا  ییاهنت  ياه  هیرگ  هاگ  هیکت  شیاه ، هناش  هک  دوب  وت  ربص  هوک  اهنت  .تشگ 

ياه تسد  هک  دوب  وت  تواخس  يایرد  اهنت  دوب ، هتسشن  يا  هشوگ  دوخ ، یتسدیهت  ییاهنت و  رد  قرغ  تلادع  یبآ  نامسآ  هک  یتقو 
.درک یم  ّتبحم  قشع و  نیّرز  ياه  هّکس  زا  راشرس  ار  وا  یلاخ 

میـسن اهنت  تسـشن ، یم  شا  هرهچ  رب  هک  دوب  رتسکاخ  اه ، ُتب  رهـش  ياه  هچوک  رب  ندـیبات  زا  دـیحوت  باتفآ  لصاح  اـهنت  هک  یتقو 
.تفرگ یمرب  شا  هتخوس  يامیس  زا  درگ  هک  دوب  وت  هفطاع 

يایح یب  باتفآ  غیت  ریز  هانپرـس ، یب  اهنت و  نیمز ، رد  نامـسآ  ریفـس  نیرخآ  دّمحم ، دـنا و  هتـشذگ  نشور  ياهزور  نآ  نونکا  اّما 
.تسا هتسشن  هیرگ  هب  ار  وت  نارجه  بلاط  یبا  بعش 
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هلاس هس  بت  رد  دوب ، ادـخ  غاب  نابغاب  نیرخآ  هانپرـس  شا  هیاس  هاگ و  هیکت  شتماق  هک  يرید  زا  سپ  دّـمحم  هناخروانت  تخردـکت 
.داتفاورف تسکش و  رگتراغ  نافوت 

.تسا هتسکش  ورس  نآ  راگدای  اهنت  هک  تسا  هتسب  يا  هچنغ  هب  لد  ینابزمه ، یب  توهرب  نیا  رد  هتسخ  نابغاب  زورما  و 

.دشاب شردپ  ردام  دیاب  هک  تسا  مالسلااهیلع  همطاف  نیا  زورما  زا 

ییازریم دیعس  دمحم  / سفن نیرخآ  ات 

يدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رای  وت 

يدروآ مالسا  هک  يدوب  ینز  نیلوا  وت 

يداهن مدق  میلست »  » ورملق هب  هک  يدوب  ینز  نیلوا  وت 

ار شیادـن  شود ، رب  تّوبن  يادر  اب  دـمآ ، دورف  هوک  زا  بات ، یب  هک  هاگ  نآ  يدرک و  يرای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اه ، لاس 
.یتفگ خساپ  ناج  هب 

.يدنام رادافو  اه  یبوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تا ، یگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  وت 

.دناشوپ دهاوخ  ار  هکم  نامسآ  هصغ ، ياهربا  دوش و  یم  نیگنس  هودنا ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نابرهم  هنیس  اما  وت  یب 

.تسا ناهج  نانز  مامت  رورس  هک  يدوب  ینز  نابرهم  ردام  وت 

.تشاد ساپ  ار  نیما » دّمحم  « » ِتناما ، » سفن نیرخآ  ات  هک  دیوگ  یم  عادو  ار  ینز  هکم  نونکا  و  ... 

يداب تهزن  !/ شخبب مالسلااهیلع  همطاف  هب  ار  تیاه  مشچ 

هب تا  هناخ  کچوک  نیشن  هداجس  يارب  ار  تزامن  رداچ  جنران  راهب  رطع  شخبب ، مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  تلزغت  زا  رپ  ياه  مشچ 
! نک ییایرد  ار  ترتخد  ناماد  تهاگن ، هزوریف  یبآ  زا  راذگب و  ثرا 

لد هناخ  يراویدراهچ  رد  طقف  تمهت ، رتسکاخ و  رهش  رد  هک  يربمایپ  يارب  وت  يارهز  راذگب 

ص:54

هرامش 66 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ینیب  یم  .دـنا  هدـش  ریزارـس  ینابرهم  ياه  سای  شیاهراوید ، زا  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  یغاب  هچوک  تارطاـخ  تفرگ ، یم  مارآ  وت 
هتـسارآ ار  توهال  ات  توسان  زا  تهار ، مامت  دـنا و  هدرک  نهپ  وت  ياپ  ریز  رد  ار  ناش  ییاروها  ناـماد  یتشهب ، مشچ  هیـس  ناـیروح 

.دنا

رد شا  یباوخ  یب  ياه  بش  نایذـه  ار  وا  تلاسر  مایپ  شا ، هنامز  نامدرم  هک  تسا  يدرم  هودـنا  باـت  بت و  رد  تلد  زونه  وت  اـّما 
یم افج  گنـس  دنک ، یم  ناغارچ  ار  نامـسآ  ياه  هار  هک  ار  شهایـس  ياه  مشچ  باتهم  دـنناوخ و  یم  يرگنوسفا  ياه  هوک  هنماد 

.دننز

دولآ هم  نامسآ  رد  زاورپ  زا  هک  تا  هتسکش  لاب  ربمایپ ، نیشنرتسکاخ  هرهچ  شزاون  يارب  رگید  هک  ییاه  بش  هب  یـشیدنا  یم  وت  و 
! تسین وت  ینابرهم  هب  یتسد  ددرگ ، یم  زاب  نیشن  تملظ  ناشافخ 

هک هنوگنامه  تسکـش ، دهاوخ  وا  زاورپ  لاب  کی  ادخ ، لوسر  ییاهنت  هدز  نازخ  لصف  رد  وت  ماگنهبان  چوک  هک  یناد  یم  بوخ  وت 
هخاش رب  بلاط  یبا  بعـش  ياه  مخز  زونه  هک  يا  هماگنه  رد  مه  نآ  دنکـش ؛ یم  ار  شرگید  لاب  مالـسلا ، هیلع  بلاـطوبا  تسد  زا 

جنر راب  لاس  هس  نیا  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدز  لوات  ياه  تسد  نوخ  زج  تسا ، هتفاین  یمهرم  مالـسا ، هدیـسرون 
.دیشک شود  رب  ار  همه 

هدیدن ار  وا  ییاهنت  تیمولظم و  تسا و  هدوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لد ، راوید  هب  راوید  هیاسمه  وت ، هزادنا  هب  سک  چیه 
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناج  هک  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  زج  تسا ؛

« نوعجار هیلا   » هب ار  تا  « هِّلل ّانِا   » ریـس يراذـگب و  اهنت  نالدگنـس  نایم  رد  ار  تربماـیپ  دوجو  لـگ  تسا ؛ تخـس  تیارب  هک  مناد  یم 
! یشخب نایاپ 

هک يرتخد  دخرچ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوجو  هبعک  فاوط  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگن  راقفلاوذ  هب  راد  يوق  لد  اما 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رطاخ  هب  ار  وت  يرادافو  تفوطع و  شمالک ، نیریـش  دهـش  اب  ات  دنام  یم  ردـپ  هار  هب  مشچ  اه  بش 

.دنک رپ  ار  تیاه  تیامح  یلاخ  ياج  دروایب و 

ینارماک مرکا   / يرابدرب یبوخ و  تمامت 

؟ تسا دّمحم  دکچ  یم  ورف  شیوخ  ِياپ  رد  هرطق  هرطق  هک  یهوک  نیا  ایآ 

؟ دراب یم  هدش و  يربا  هنوگ  نیا  هک  تسوا  ِییایرد  ِلد  نیا 
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: دنک یم  همزمز  هنوگ  نیا  هک  تسوا  ِینامسآ  ِنحل  هدنزرل ، يادص  نیا 

لگ نوچمه  رای  نآ  شیوخ  رجِه  زا  داهن  يراخ  ارم  »

« شراخ دَلَخ  یم  مد  ره  هتشگرس  لد  يایرد  هک 

؟ درواینرب مد  دیود و  قح  لابند  هب  هّکم  شیدنارفک  ِمدرم  یساپسان  ِراخ  ِيور  اه  لاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  نیا  هن  رگم 

، شدـنلب ياه  ماب  هکم و  تلاهج  ِياه  هچوک  مامت  زا  رذـگ  رد  تفاکـش و  ار  وا  ِساسحا  ِياپ  تبقاع  هک  تسا  راخ  مادـک  نیا  سپ 
.دناروش ار  دّمحم  بوجحم  ِنامشچ 

؟ درب یم  جوا  هب  دنک و  یم  رتسکاخ  دنازوس و  یم  شیوخ  رد  ار  وا  دشک و  یم  هنابز  دمحم  ِنورد  زا  هک  تسا  یشتآ  هچ  نیا 

؟ تسا هدمآ  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  حورجم  بلق  رب  هک  تسا  یمخز  هچ  نیا 

 . ...دوبن شقشع  ِياکنخ  هجیدخ و  ِرّرکم  ياه  شهاوخ  رگا 

.درک یم  عولط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ِنامشچ  قفا  رد  زورید  زا  رتروبص  زور  ره  هک  يا  هجیدخ 

.درک یم  شیاه  هدنخ  شوپ  هفوکش  ارهلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هتسخ  ِلایخ  هظحل  ره  هک  ینوتاخ 

هـصغ هوک  دیـشک  یم  شود  هب  وا  يامیپهار  تلاسر  اب  درک و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  فقو  ار  دوخ  ِیتسه  مامت  هک  ییوناب 
.درک یم  بآ  شهاگن  ِینابرهم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ياه 

.ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ِندش  بوذ  هرطق  هرطق  دبایرد  هک  هجیدخ  زج  تسیک 

.ادخ نید  ِجاور  يارب  دباتشب  وا  ياپ  هباپ  هک  هجیدخ  زج  تسیک 

؟ دیایب رانک  مدرم  نیا  ِتبرغ  اب  هنوگچ 

.دشِِکب شیوخ  اب  ار  رفک  ِیگنس  ياه  تب  ِهاگن  ِینیگنس  ییاهنت  هب  هنوگچ 

.دنکرس ار  ندوب  هجیدخ  یب  ِنزُحلا  ُماع  هنوگچ 

.ندوب هجیدخ  اب  ِتاظحل  ِنیرخآ  هب  دیشیدنا ، زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

.درپس كاخ  هب  هرابکی  هب  ار  يروبص  يرابدرب و  یبوخ و  ِتمامت  ناوت  یم  رگم 

ِماـمت رب  ار  هجیدـخ  ِرهم  ياـمرگ  دـمآ و  یم  دورف  شبلق  رب  دوـب و  هدـش  يدرد  راـب  نیا  تفرگ  وا  زا  ار  هجیدـخ  هـک  يدرد  راـگنا 
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.دیشاپ یم  شرکیپ 

؟ دنک يروبص  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 
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هتسیاش تداعس  یلع  هّکم / يوناب 

راگزور نآ  داـسف  هک  يدوب  يرهوگ  .دـید  یم  وت  رد  هراومه  ار  ینمادـکاپ  اـهزور  نآ  هکم  اـّما  يدوب ، هکم  يوناـب  نیرتدـنمتورث 
.تشادن تنمادرب  يا  هملک 

هک یتورث  دوبن ؛ زیچ  چیه  سک و  چیه  رد  هک  يدوب  هدید  یتورث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رد  اّما  يدوب ، هکم  يوناب  نیرتدنمتورث 
.دید یمن  مه  باوخ  رد  هکم  ياهزور  نآ  قنوررپ  رازاب 

رد برع ، يوناب  وت  اّما  دندیشیدنا ، یمن  یگّرمزور  زج  چیه ، هب  مدرم  .دندوب  هدرک  نهپ  زور  هنابش  رتسب  رد  ار  ناشیاه  باوخ  مدرم 
.دش یم  ناهج  فطع  هطقن  دعب ، يدنچ  هک  يدرک  یم  هاگن  يا  هدنیآ  هب  تهاگآدوخان 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یتـخیر  یلاـهن  ياـپ  هب  یتـشاد ، ار  هچ  نآ  هیاریپ ، یبو  يدرک  تمـسق  ربماـیپ  اـب  ار  تیاـه  لاـس 
تایآ دهم  هک  دشاب  یبلق  رد  تیاج  یـشاب ؛ ادـخ  هداتـسرف  تولخ  مرحم  هک  شیب  نیا  زا  يراختفا  هچ  تشاک  یم  کشخ  ینیمزرس 

! تسا یهلا 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  مالآ  هراومه  یلو  يدیـشک ، هار  نیا  رد  هک  اه  جنر  هچ  هدوب  مالـسا  لوا  ياه  مدـق  هاگ  هیکت  وت  ياه  تسد 
.يداد یم  نیکست  ار  هلآ 

.درب دهاوخ  هانپ  همشچ  نیا  هب  ار  شیگنشت  دشک ، یم  سفن  خیرات  یتقو  ات  هک  دوب  لالز  ردق  نآ  دش ، يراج  تنماد  زا  هک  يرثوک 
!؟ دشاب مالسلااهیلع  همطاف  ردام  تسناوت  یم  نز  مادک  يدوبن ، وت  رگا  یتسار  هب 

دهاوخ زبـس  ار  نآ  شلـصف  راـهچ  رد  خـیرات ، هک  يراـختفا  يدوب ؛ وت  دیـشون  ار  لـالز  نیا  دـش و  هضرع  وا  هب  مالـسا  هک  ینز  لوا 
.تشون

هنوگ نیا  هک  يدوب  زیزع  تیادخ  دزن  ردق  هچ  درک ؟ ماقم  نیا  هتسیاش  فطل ، مادک  ار  وت  درک ؟ تیاده  هنوگ  نیا  غارچ  مادک  ار  وت 
.دناشوپ تتماقرب  تزع  يادر 

؟ تساوخ وت  يارب  ار  ماقم  نیا  هک  يدوب  هتساوخ  ار  تیادخ  ردق  هچ 
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.تشاذگ ربمایپ  هنیس  رب  مغ  ایند  دنچ  تنتفر  مناد  یمن 

؟ دیشک رجز  ار  تندوبن  یگنتلد  ردق  هچ  تسیرگ ، ار  تنتفر  ردق  هچ  ربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخیر ؟ کشا  ار  شا  ییاهنت  ردق  هچ  دیـشک ؟ هآ  ار  شا  ییاهنت  ردـق  هچ  مالـسلااهیلع  همطاف  مناد  یمن 
.دوب هدرکن  یلاخ  هناش  هاگ  چیه  هداتسیا و  هنادرم  ار  اه  یتخس  اه  لاس  هک  داد  یم  تسد  زا  ار  یهاگ  هیکت 

.تسیرگ یم  ادص  یب  مارآ و  ار  شیاه  یگنتلد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ و  یم  كرت  ار  مالسلااهیلع  ربمایپ  هناخ  دیشروخ ،

! ...دوب هدش  اهنت  ردق  هچ 
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نویسالوتیپاک دض  رب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  يرگاشفا 

ییاضر هدیمح  / ضارتعا ياوه  رد  زاورپ 

.ار فارطا  یهایس  دنز  یم  طخ  شیاه  مشچ  رد  هتفگان  یمشخ  ولگ و  رد  قیمع  یضغب  هک  هنوگ  نآ  نامسآ ؛ دّرغ  یم 

.هقعاص سنج  زا  هتفرگاپ  ِیمشخ  زا  ینشور  هیاس  مکارتم و  ییاوه 

.دنز یم  دایرف  نامز  يولگ  رد  هرجنح  رازه 

.دور یم  هناشن  مشخ  هلولگ  رازه  دور و  یم  الاب  تسد  رازه 

نوخ نایرج  نیرتاراوگ  نامیاهرـس  هساک  سنج  زا  ییاه  ماـج  رد  دنـشون  یم  هک  هاـگ  نآ  ار ؛ نهک  یتسایـس  يوتردوت  ياـهزیلهد 
.نامکاخ ِمرگ  ياه  نایرش  زا  ار  هایس 

.ار لباقم  ِقافتا  دندنخ  یم  هدوهیب  دنرگن و  یم  هناکریز  اه و  هزانج  زا  دنوش  یم  ّدر  نامداسجا و  رب  دنبوک  یم  اپ  هک  هاگ  نآ 

دنک یم  تشم  ار  شیاه  تسد  دوش ، یم  دنلب  هیضیف  دنوش ، یم  هدیبوک  مه  هب  اهرد  ضارتعا ، هب  دوش  یم  دنلب  هک  یتسد  ییادص و 
.ار راید  نیا  یگتفشآ  هلاسرازه  ِباوخ  دنک  یم  رادیب  هتفرگ  شتآ  يا  هرعن  يادص  و 
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.دوش یم  بهتلم  نامز  ياه  هقیقش 

.كاخ نیا  هتخیسگان  ياه  هراپ  رب  دوش  هتخود  هناصیرح  هنوگ  نیا  دناوت  یمن  یمشچ  چیه 

.دنکشب ار  رمث  نیا  یبآ  ياهرد  دناوت  یمن  یتسد  چیه 

.هتفرگ شتآ  یباهش  نوچ  ار  نوماریپ  یهایس  دفاکش  یم  هک  تسا  یموق  راشرس  رورغ  نیا 

.ضارتعا ياوه  رد  دنریگ  یم  لاب  شا  هراشا  هب  تسد  رازه  زبس و  دوش  یم  دنلب  هک  یتسد 

.ار برغ  ياه  هرخص  دنک  یم  درخ  هک  یبوک  جوم 

هیاس دناوت  یمن  یتسد  چیه  هک  مدرم  شوگ  رد  دزادنا  یم  نینط  هک  ییادص  اه و  هراوید  اه و  هرادج  رب  دـبوک  یم  هک  یبوک  جوم 
ياـه هلق  دـنک  یم  درخ  هک  يداـیرف  غاد و  نیا  مره  زا  دریگ  یم  شتآ  هـک  يا  هرجنح  .هّللادـی  زج  كاـخ ، زا  هّـکت  نـیا  رب  دزادـنیب 

.ار ناشندیسرن 

.ار یلاها  نیگنس  باوخ  دبوشایب  ات  ار  كاخ  دفاکش  یم  هک  هدنهج  نانچ  نآ  یقربودعر 

، نامز شوگ  رد  دـچیپ  یم  هک  اسر  يداـیرف  دـنوش و  یم  هلولگ  هک  تسد  رازه  نوماریپ و  ياـیاوز  رد  دـنخرچ  یم  هک  مشچ  رازه 
« ...منک یم  رطخ  مالعا  نم  »

یسوط اروح  / يرادیب دایرف 

یکتپ نانوچ  ار  ناریا  مولظم  مدرم  یلیمحت  تراقح  همه  يداتسیا و  رابکتـسا  رباربان  گنج  رد  یتقو  دوب ، بالقنا  راقفلاوذ  وت  دایرف 
.يدیبوک ناهاوخ  هدایز  رس  رب 

رب یگدرب  راسفا  هدیشک ، ریجنز  هب  ار  ناملسم  یناریا  رورغ  ناش  یگماکدوخ  ربک و  ياه  هاگداد  رد  ییاکیرمآ  نایوج  هطلـس  یتقو 
.دنتسناد رت  تسپ  دوخ  یهاوخاوه  هداّلق  زا  ار  ناسنا  شزرا  یتقو  دندنکفا ، شندرگ 

دـندز و ناـگناگیب  یتوبکنع  ياـه  هتفاـت  رب  دـییأت  رهم  گـنرین ، هلیح و  نویـسالوتیپاک  رد  بلط ، ترـشع  ربخ و  یب  ناـمکاح  یتقو 
راجفنا رطخ  تمالع  هقرفت ، هنتف و  ياـه  يریگرد  جرم  جره و  رد  یلخاد  ياـهارگ  یتقو  .دنتـشاذگ  جاره  هب  ار  اـم  تزع  راـختفا و 

.يدروآرب دایرف  وت  دندوب ، هدنام  لصأتسم  هدرک و  مگ  ار  نام  یمالسا  روشک  لالقتسا  نیگمهس 
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.يدرک مایق  اروشاع  خرس  يرگاشفا  يارب  هنت  کی  يداهن و  یهلا  هفیظو  دهعت و  يالبو  برک  رب  اپ  صالخا ، راثیا و  ياونین  اب  وت 

.دننک مایق  مدرم  ات  یتساخرب  وت 

.يدز دایرف  وت 

.ار ناریا  رورغ  رادتقا و  ریبکریما ، یگرزب  يدز  دایرف  وت 

يدز دایرف  ار  ام  تمظع  راختفا و  هتـشذگ  همه  وت  ار ، يزاریـش  يازریم  تریغ  یلگنج و  ناخ  کچوک  ازریم  تمظع  يدز  دایرف  وت 
یهاوخالب و جوم  ام ، هدروخ  قالـش  هرکیپ  زا  دناکـشخن و  ار  ناملـسم  یناریا  تریغ  تزع و  ياه  هناوج  متـس ، تنطلـس  يامرـس  ات 

.دزیخاپب یبلط  تزع 

میریگن مارآ  هک  مینآ  هب  هدنز  ام 

تسام مدع  ام  یگدوسآ  هک  میجوم 

.تساشگ هار  زونه  تدایرف 

، بالقنا راوشد  ياه  هندرگ  رد  زونه  .تسا  زادـنا  نینط  نامزبس  بالقنا  ناعفادـم  ياه  شوگ  رد  زونه  تا ، هنارایـشوه  رطخ  مالعا 
يا هنازرف  ریپ  رورغ  زارفا  تماق  نانمـشد ، ياسرف  تقاط  ياه  هرـصاحم  هزرابم و  ياـه  يراوشد  رد  میتسه و  وت  تیارد  نادرگ  هنیآ 

.هدنکفا وترپ  نامدوعق  مایق و  ياه  هظحل  رساترس  رب  ادخ  دای  نامسآ  زا  شتارطاخ  دیشروخ  هک 

هب هک  ار  شومارفدوخ  نابلط  تنطلس  ياه  هفیقـس  ینک و  یم  اشفا  ار  اه  هئطوت  هشیمه ، يارب  یناوخ و  یم  ارف  يرادیب  هب  ار  ام  زونه 
ار تاواسم  ارادم و  حلص و  نویـسالوتیپاک ، زا  هک  اهنآ  ینک ؛ یم  راوآ  دنا ، هدرک  طوقـس  تسرپ  بش  نانیـشن  ماش  زبس  خاک  ناماد 

.ار هتسارآ  لاخ  طخ و  اهنت  تسم  ياه  یگنز  زا  دندید و 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  نایفوک  همان  لاسرا 

یمّرخ هفطاع  !/ تنایخ ياهرجنخ  تعیب ، ياه  تسد 

...شهاوخ رازه  هدجه  توعد ، رازه  هدجه  همان ، رازه  هدجه  همان ، یپ  رد  همان  کیپ ، یپ  زا  کیپ 

تنایخ ياهرجنخ  تعیب ، ياه  تسد  سپ  رد  .دوارت  یم  غورد  رهز  ناشتاملک  زا  .دـنا  هدرک  باریـس  قافن  رهوج  اـب  ار  ناـشیاه  ملق 
.دنا هتفهن 

.نادرگرس یهابشا  دنا ، هتسکش  ياه  نامیپ  یلاها  نانیا 

.دنمهف یمن  يزیچ  تعاجش  زا  دنرادن و  تأرج  دنا ، هناگیب  تریغ  اب  هک  ینامدرم 

.تسادخ نوخ  تیمولظم  دنس  نیرت  نشور  ناشیاه  همان  .دنا  هتشون  ار  ناشیاه  همان  هدناشوپ  ایند  هنایروم  ار  ناشنید  هک  ینامدرم 

...مان رازه  هدجیه  ءاضما ، رازه  هدجه 

.دنشک یم  رجنخ  تقیقح  يور  رب  ادرف  ءاضما  نابحاص 
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.دیوارت یم  يدرمان  رهوج  ناشیاه  ملق  زا  زورید  هک  نانچنآ  دکچ ؛ یم  تنایخ  رهز  ناشیاهرجنخ  زا 

.دنا ّتیرشب  خیرات  موق  نیرت  هایسور  نانیا 

شیاـه هناـخ  همخد  زا  .دنـشک  یم  هزوز  یبلط  تصرف  ياـه  گرگ  شکیراـت  ياـه  هچوک  رد  هک  تسا  يرهـش  نیرت  نیگنن  هفوک 
.دنشک یم  ریشمش  ادرف  دنهد و  یم  همان  زورما  هک  یناهبور  دنشک ؛ یم  كرس  دیلپ  ناهبور 

.دنرب یم  خلسم  هب  ار  نامهیم  هک  یناهبور 

.دنک یم  ُرپ  ایر  نیگنس  ياوه  ار  تیاه  هیر  مجح  مامت  یشک ، یم  سفن  رهش  نیا  ياوه  رد  یتقو 

.تسا ریگلد  ردق  هچ  رهش  نیا  نامسآ 

.تسا غورد  يایور  زا  رپ  شیاه  هچوک  هدنام ، گرم  ياه  لاگنچ  ياج  شیاهراوید  يور 

.دنا هتشادهگن  هناخ  رد  ناج  سرت  زا  ار  ناشنامیا  .تسین  اور  دامتعا  مدرم  نیا  نامیا  هب  شاب ! بقارم 

.دنسرت یم  هرامالاراد  ياهراوید  يدنلب  زا 

.دنراد میب  هناجرم  رسپ  ياه  هرعن  زا 

.تشک دنهاوخ  ناشیاه  همان  بیرف  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نایم  تّوخا  دقع  ماجنا 

هراشا

هبنشراهچ

نابآ 1383  6

ناضمر 1425  12

oct. 27  . 2004

یمّرخ هفطاع  / يردارب تقیقح 

نمی هب  زورما  دندوبر ، یم  مه  زا  ار  تقبـس  يوگ  زواجت ، تراغ و  لتق و  رد  دندوب و  هنـشت  مه  نوخ  هب  يزور  هک  تیلهاج  بارعا 
.دنوش یم  هناخ  مه  لد و  مه  شیک و  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحا  بان  نیا 

.دنا هدوشگ  تّوخا  تعسو  هب  ار  ناشرقحم  هناخ 

.دننک یم  يرایبآ  ار  اپون  نیا  لاهن  مه ، تسد  رد  تسد  دنا و  هداد  یشومارف  راب  هب  ار  زورید  ياه  هنیک 

.دـنک یم  گنج  نیـشناج  ار  حلـص  هک  ینامیپ  تسب ؛ توخا  نامیپ  باحـصا ، زا  نت  ود  ره  ناـیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دنک یم  ناشتوخا  هداس  ياه  هرفس  نامهم  ار  یگنرکی  دناشن و  یم  تنوشخ  ياج  هب  ار  تفوطع 

...هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  بلاط  یبا  نب  یلع  زج  دنتفرگ ، اج  دقع  نیا  هرمز  رد  راصنا  رجاهم و  مامت 

.دنراد مه  تسد  رد  تسد  دنا و  هتخود  مشچ  رد  مشچ  مالسلا ، هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  و  ... 

.دید دوش  یم  ناشنامیپ  هدرشف  ياه  تسد  رد  ار  يردارب  تقیقح 
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هدیمهف نیسح  دمحم  دیهش  یجیسب  زومآ  شناد  تداهش 

هراشا

هعمج

نابآ 1383  8

ناضمر 1425  14

oct. 29  . 2004

ییاضر هدیمح  / کجنران جنران و  يوب  زا  راشرس 

نینوخ ياهرتفد  مامت  رد  ار  نونج  يدرک  یم  قشم  هک  قیمع  ِیگلاس  هدزیـس  نآ  اـب  ناوجون ، ياـهاپ  نآ  اـب  كاـخ  زا  يوش  یم  ّدر 
.ناهج

.درازایب ار  تیاهاپ  نیتوپ ، ینیگنس  هک  يدوب  نآ  زا  رت  کچوک  زونه  وت 

.شرع رد  دندیخرچ  یم  تیاه  مشچ  اه و  نامسآ  رب  يدز  یم  هرگ  ار  تیاه  تسد 

.زیرکاخ ِباوخ  رد  دزادنا  یم  نینط  هک  تسوت  يادص  نیا  تکچوک و  ياه  تسد  يدوگ  زا  دزو  یم  تشهب  يوب 

.دنز یم  جوم  ار  تریغ  تیاه  نایرش  رد  هک  ینوخ  وت و  مّمصم  ياه  ماگ  ِبرض 
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تنتشیوخ یب  يدیشون و  لاصو  ِماج  رد  هک  يدهش  زج  درک ، یمن  باریس  یناراب  چیه  ار  تا  یگنشت  داد و  یم  جورع  يوب  كاخ ،

.يدرک یم  سح  هشیمه  زا  رت  کیدزن  ار  ادخ  يدز ، یم  ماگ  هشیمه  زا  رت  مکحم  درک ،

.هتخوس يراهب  يوب  رپرپ ، يراهب  يوب  يداد ؛ یم  راهب  يوب  سرون ، یناوجون  نآ  اب  کچوک و  ياه  تسد  نآ  اب 

یم کیدزن  ندیـسر  هب  ار  وت  نامز ، ياه  هبرقع  كات  کیت  کنات و  يادص  دیبوک ، یم  هشیمه  زا  رتدنت  هک  ناراب  کنات و  يادـص 
.درک

سفن هناد ، هب  هناد  ار  اه  کجنران  يدـنب  یم  دـنا  هداتفا  گنت  وت  شوغآ  رد  راهب  هدزیـس  .دـهد  یم  جـنران  ياـه  هفوکـش  يوب  زونه 
رابغ نامـسآ  ِيایاوز  رد  یناخرچ  یم  مشچ  اهر ، يدرگ  یم  يا  هچیرد  لابند  هب  يا ، هدوشگ  ار  تزاورپ  ياـه  لاـب  ینز ، یم  سفن 

، يروخ یم  دنویپ  نامـسآ  هب  ینک ، یم  دنلب  ار  تیاه  تسد  دنک ، یم  درد  ترـس  دروآ ، یم  راشف  تزغم  هب  کنات  يادـص  هتفرگ ،
رت کیدزن  هظحل  ره  کنات  يادـص  کجنران و  تشم ، رد  يراشفب  ار  نامـسآ  ینک  یم  یعـس  كاخ و  رب  یـشک  یم  ار  تیاه  ماگ 

مارآ هدرک ، مک  ار  تتعرـس  اه  کجنران  ینیگنـس  دوش ، یم  رپرپ  راهب  تا  یمدق  کی  رد  ینک ، یم  سح  ار  تشهب  يوب  دوش ، یم 
.توکلم ات  درب  یم  دوخ  اب  داب  ار  ترتسکاخ  دفاکش و  یم  نامسآ  نآ  کی  اه و  کنات  شّرغ  يوش ، یم  کیدزن  مارآ 

رد راهب  نارازه  نارادیپس ، تماق  هب  هداتـسیا  يا  هدـش  يدرم  ینک ، یم  شومارف  ار  تا  یکدوک  .دنـسوب  یم  ار  تا  یناشیپ  کیالم 
هنادرم ار  تا  یگلاس  هدزیس  رون ، زا  يروشنم  رد  هدیچیپ  يرذگ  یم  تسد  الاب  يا ، هدرک  شومارف  ار  تا  یگلاس  هدزیـس  تشوغآ ،

.ینز یم  دنخبل 

یمّرخ هفطاع  / یگدیمهف جوا  رد 

.دنبب ار  تنامیا  دنب  یناشیپ  .تسوت  کچوک  ياه  ماگ  رظتنم  خرس  گرم  رادرب ! ار  تنیقی  یتشپ  هلوک 

یم شوغآ  رد  لسعلا » نم  یلْحَأ   » ار خرـس  گرم  هرابود  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  مساـق  ـالبرک ...» ضرا  لـک  اروشاـع و  موی  لـک  »
.دشک

.تکچوک هنادرم  ياه  تسد  اب  درک ؛ یهاوخ  ادتقا  وا  رب  وت  و 
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لمح دوخ  اب  تشهب  ات  ار  تعاجش  کجنران  لابکبس ، نینچ  هک  يداتسرف  اجک  هب  ار  تا  یناوجون  دنلب  ياهوزرآ  متسناد  یم  شاک 
هار هبش  کی  يدرک و  ضرالا  یط  ار  ّتیدوبع  قیرط  لاس  دصیـس  هنوگچ  هاتوک ، راهب  هدزیـس  نیا  رد  وت  متـسناد  یم  شاک  يدرک ،

.يدومیپ هلاس  دص 

نوخ ینامهیم  هب  هنادرم  يدرک و  اهر  ار  یناوجون  ياهتنطیش  ادیـش ، هلاو و  نینچنیا  هک  یتخادگ  نیقی  نیمادک  هروک  رد  ار  تنامیا 
؟ یتفر تداهش  شتآ و  و 

! نک مکحم  ار  تنیقی  کجنران 

.یگنادرم رادم  رب  تسا  یفطع  هطقن  وت  تداهش  خیرات 

! ندنام جنر  ندوب ، درد  دنک ؛ یم  لمح  ار  گرزب  يدرد  راب  تکچوک  ياه  هناش 

تنیقی یتشپ  هلوک  .دراذگ  دـنهاوخ  اج  هب  ار  نیقی  ياپدر  نیرتراوتـسا  تکچوک ، ياه  ماگ  دراد و  زاورپ » شهاوخ   » تگرزب حور 
! رادرب ار 

ّتیناقح تقیقح  نیرت  نشور  تنت ، ياه  هراـپ  .تسوت  فیحن  نت  ياـه  هراـپ  راـظتنا  رد  شتخمُز  مجح  ماـمت  اـب  رکیپ ، نینهآ  لوغ 
.دوش یم  تنامیا 

هشیمه ات  تعاجش ، یناشیپ  كرات  رب  تدنلب  مان  یگدیمهف ، جوا  رد  يدیمهف و  شناهنپ ، نشور و  يایاوز  مامت  اب  ار  خرس  گرم  وت 
.دیشخرد دهاوخ  خیرات 

هداز یقت  هبیط  / تفرگ ارف  ار  تشد  هک  يرون 

.هشیمه زا  رت  یبآ  دنا ؛ هداتسیا  فص  هب  فص  ناگتشرف  تسا ، ناراب  هراتس  نامسآ 

كاپ ار  دوخ  مسج  یشک ، یمرب  نیمز  زا  ياپ  تحار  هک  ردق  نآ  رت ؛ کبـس  يوش و  یم  کبـس  وت  تسا و  يراوگوس  هدامآ  نیمز 
.یناشک یم  زیرکاخ  يور  هب  هشیمه  زا  رت 

.دننام یم  هدنرپ  کی  ياه  لاب  هب  تیاه  تسد 

.ینک زاورپ  هدامآ  ار  تدوخ  دیاب  .تسا  هدنامن  رتشیب  هار  کی 

.هتفرگ شتآ  نوخ  دود و  ار  تفارطا 

.دنک یم  مگ  دوخ  رد  ار  تناتسود  يادص  یپرد  یپ  جاوما 
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، یتفا یم  تردام  روجنر  ياه  تسد  دای  هب  ندـنام ، هب  لد  کی  يا و  هدرپس  نتفر  هب  لد  کی  تدوخ ! يادـخ  يا و  هدـنام  وت  اـهنت 
.تردپ هنازور  ياه  یگتسخ 

.يا هدنام  رهش  تناتسود و  شیوخ ، تشونرس  رد  ندنام ، نتفر و  شکاشک  رد 

.دوش یم  رت  گنت  هرصاحم  هقلح  هظحل  ره 

.ینک هرسکی  ار  راک  دیاب  وت  دنا و  هتسب  رهش  لتق  هب  رمک  نیطایش ،

، تسا روجنر  هتـسخ و  تنت  .دـنا  هدروخ  كرت  تیاه  بل  يزادـنا ، یم  تیور  هبور  يارحـص  هب  یهاگن  يور ، یم  ـالاب  زیرکاـخ  زا 
.دهد یم  جنر  ار  تدوجو  مامت  یگنشت 

.تسا ندرپس  ناج  لاح  رد  هک  ینیب  یم  ار  یحورجم  ینک ، یم  هاگن  هک  فرط  ره  هب 

ورین هچ  ره  .يورب  هار  نامـسآ  يور  یناوت  یم  ینک  یم  ساسحا  .دـنا  هدـش  یکی  تیارب  نیمزو  نامـسآ  يا ! هدـنام  وت  اـهنت  راـگنا 
دوخ زا  ار  دـیدرت  ینک ، یم  مزج  ار  تمزع  يدـنب ، یم  دوخ  هب  يراد  هک  کـجنران  هچ  ره  .ینک  یم  عـمج  تیاـه  تسد  رد  يراد 

.يراپس یم  ادخ  هب  ار  تردام  ردپ و  ياه  يراظتنا  مشچ  ینک و  یم  رود 

.یشک یم  زارد  نیمز  يور  يور ، یم  کنات  تمس  هب  نیمز و  زا  تناتسود ، زا  زیرکاخ ، زا  يوش  یم  رود  وت 

.ندرک ادف  هدامآ  ار  تا  یگدنز  هتشاد  نیرتزیزع  يا و  هتشاذگ  صالخا  قبط  رد  ار  تناج 

؟ راجفنا زا  ای  تسوت  زا  رون  نیا  .دریگ  یم  ارف  ار  تشد  مامت  يرون 

.تسا یکی  وت  يارب  نیمز  نامسآ و  ینک  یم  ساسحا  تناتسود ؛ زا  زیرکاخ و  زا  نیمز ، زا  يوش  یم  رود  وت 

.ینیشنب هراظن  هب  ار  ترهش  يدازآ  نامسآ ، زا  يورب و  هار  نامسآ  رد  یناوت  یم  ینک  یم  ساسحا 

ییابطابطروپ یلع  دیس  / رگید هیناث  هد 

.يراد تقو  هیناث  هد  دوشب ، رجفنم  هک  یعقوم  ات  يا  هدیشک  ار  کجنران  نماض  هک  ینامز  زا 

طقف نامز  نیا  .يا  هدیشک  ار  نماض  هک  يا  هتفرگ  میمصت  ًالبق  ًالصا  .تسا  یمک  یلیخ  نامز  يریگب ، میمصت  هک  نیا  يارب  هیناث  هد 
، هیناث ُهن  ارچ ؟ ینک  رکف  هک  دروخ  یم  نیا  درد  هب 
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ات ینک  ترپ  يا  هشوگ  هب  ار  تدوخ  هک  نیا  درد  هب  یتح  .يا  هدیـشک  ار  کجنران  نماض  لبق ، ...و  هیناث  تفه  دـعب  و  هیناـث ، تشه 
، ینک ترپ  يرانک  هب  ار  تدوخ  دـیابن  ینک ، رتشیب  ار  کجنران  رثا  هک  نیا  يارب  وت  ًالـصا  .دروخ  یمن  مه  يوشن  هتـشک  راـجفنا  رد 

.دنوشن رود  یلصا  فده  زا  راجفنا ، جوم  رثا  رد  ات  يریگب  مکحم  ار  اه  کجنران  دیاب  هکلب 

هک ار  وت  تسا و  هدروآرد  وت  يور  هبور  کنات  کـجرب  زا  ار  شرـس  هنارواـبان  هک  يزابرـس  .تسین  وت  يارب  طـقف  هیناـث  هد  نیا  اـما 
يا هزادنا  زا  رتمک  مه  وا  يارب  نامز  نیا  .دـهدب  تاجن  ار  شدوخ  ات  دراد  نامز  هیناث  هد  مه  تسا  هدـید  يدیـشک ، یم  ار  اه  نماض 

، کجنران دـنزب : دایرف  راـب  هس  ود  شهـالک  نوفورکیم  لـخاد  دوش  قفوم  دـیاش  .دـشاب  یفاـک  يروف  لـمعلا  سکع  يارب  هک  تسا 
یم طقف  تسا ، هدـید  ار  وت  هک  يزابرـس  هیناث  هد  نیا  رد  .تسا  رت  بقع  وا  دایرف  زا  هیناث  جـنپ  کنات  هدـننار  هیناث  هد  اـما  کـجنران ،

تراغ يارب  دیاش  منک ؛ یم  رکف  وت  لثم  مه  نم  هن ! رابجا ؟ يور  زا  تسا ؟ هتـشاذگ  اپ  گنج  نیا  هب  ارچ  هک  دنک  رکف  نیا  هب  دـناوت 
! تسا هدش  یم  در  رانک  نیا  زا  مه  دیاش  .تسا  هدمآ  يدوبان  و 

درد هب  دیاش  .دشاب  یفاک  وا  يارب  دروخب و  مه  یسک  درد  هب  دیاش  اما  تسین ، یفاک  زابرس  نآ  وت و  يارب  هچ  رگا  نامز  هیناث  هد  نیا 
یم کمک  وا  هب  هک  ییاه  هسامح  دروخ ؛ یم  تسا ، هتـسشن  يدایز  يا  هیناـث  هد  ياـه  هساـمح  ياـشامت  هب  وت  رـس  تشپ  هک  يرهش 

.دنک لقن  ار  تنامزرمه  ریاس  وت و  هسامح  دتفین و  نارگلاغشا  گنچ  رد  ات  دنک ،

دناوت یم  وا  هیناث  هد  نیا  رد  .تسه  مه  دایز  دهدب ، لسغ  ار  وت  رگید  هیناث  هد  دراد  تیرومأم  هک  يا  هتـشرف  يارب  یتح  هیناث  هد  نیا 
.دنک مهارف  ار  وت  لسغ  بآ  رثوک ، ياه  شخب  نیرت  لالز  زا 

دلوتم يدـیدج  ياه  نرق  اه و  لاس  نآ  لخاد  زا  دـیاز و  یم  هک  تسا  ینامز  .تسین  يدودـحم  نامز  يراد ، وت  هک  ینامز  هیناـث  هد 
نامه سنج  زا  وت  هیناث  هد  نیا  دـنا و  هدرک  هلمح  مدرم  گنچ  زا  نآ  ندـیزد  يارب  نارگلاغـشا  هک  ییاه  نرق  اـه و  لاـس  دوش ؛ یم 

.دنک یم  نیمضت  ار  يدازآ  اه  نرق  اه و  لاس  هک  تسا  ییاه  نامز 

.دنک یم  لوغشم  ار  وت  نهذ  زا  هیناث  کی  طقف  .متفگ  وت  هیناث  هد  زا  هک  همه  نیا 

.ینک رتشیب  ار  راجفنا  ریثات  يورب و  ورف  کنات  ریز  رتشیب  ات  يراد  تقو  رگید  هیناث  هن  زونه 

ناغمرا هب  ار  يرگید  ياه  نرق  اه و  لاس  دـیاش  هک  يا  هیناث  هد  منک ؛ طبـض  ار  رگید  هسامح  هیناث  هد  رگید  ییاج  اـت  مورب  دـیاب  نم 
.دروایب
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هتسیاش تداعس  یلع  / دنبب رت  مکحم  ار  تکجنران 

.دنبب رت  مکحم  ار  تکجنران 

.دنبب رت  مکحم  ار -  ناروف  راظتنا  رد  ناشفشتآ  نیا  ار -  تکجنران 

؟ ینیب یم  هچ  باوخ 

؟ هداتسیا رگنس  رد  رارق  یب  کیپ 

ار تیاه  هناش  جوم ، رد  جوم  هدیدرون و  رد  ار  تشمارآ  لحاس  هب  لحاس  ایرد ، مادک  هتـشاداو ؛ تمطالت  هب  هنوگ  نیا  قوش ، مادـک 
؟ تسا هدناشک  صقر  هب 

.دنبب رت  مکحم  ار  تکجنران 

ِنابدرن شتآ ، مادک  دروآ ؟ یهاوخرد  زازتها  هب  شتآ  نیمادک  يور  رب  ار  تمچرپ  ما  هدنام  .ما  هتـسشن  اشامت  هب  ار  تنامـشچ  قوش 
؟ دش دهاوخ  تنتفر  نامسآ  هب 

؟ دوشگ یهاوخ  شتآ  مادک  نارک  یب  تمس  ار  تا  هرجنپ 

؟ تسا هتخاس  لدب  شتآ  رد  یصقر  هب  ار  باوخ  ینیگنس  تیاه  کلپ  هک  یشیدنا  یم  ار  زیچ  هچ  ندید 

.دنبب رت  مکحم  ار  تکجنران 

...رت مکحم  ار  تکجنران  تسا ، رظتنم  ار  تزاورپ  يا  هرجنپ  شتآ ، يوس  نآ  يا  هدرک  ادیپ  نیقی  هک  الاح 

.دنبب رت  مکحم  ار  تکجنران 

.زومایب شتآ  هب  ار  ندش  رو  هلعش  ریگب و  رُگ 

.روآرد زازتها  هب  ار -  تتلم  يدنلبرس  يدازآ و  قریب  ار -  تنهاریپ  ریگب و  رُگ 

.نازوسب دیواج  یتداسح  رد  ار  شتآ  ریگب و  رُگ 

.دناوخ یم  هنارت  دریگ و  یم  وضو  تنیتسآ  رد  داب ، يدنلبرس و  ياه  هلق  زارفرب  يا  هداتسیا  وت  الاح 

.دروخ یم  هطبغ  رازراز  ار  تندش  هناورپ  دنز و  یمن  مه  رب  کلپ  هک  شتآ  و 

.دیامیپ یم  ار  خیرات  هداج  هدیشک ، شود  رب  ار  تا  يزوریپ  نابایب ،
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، هدنابسچ ناهج  ياهراوید  رب  ار  تیریلد  خیرات ، .دنک  یم  ینیگنس  خیرات  هدرُگرب  تیاپّدر  اّما  یتفر ، اه  هناورپ  زا  رت  کبس  دنچ  ره 
.تسا هدرک  تیاشامت  بوکخیم  ار  اه  مشچ 

يریلد ششخرد  اه ، تداشر  رتیت  دروخ ، یم  قرو  خیرات  راب  ره  هک  يدوب  هدیمهف »  » ار يزیچ  هچ  يدید ؟ یم  هچ  اهرترود  یتسار ،
هنارت یتسیرگن ، شتآ  هچیرد  زا  ار  هچ  نآ  نک و  زاب  نابز  .تسوت 

: هک وگب  .نک 

درک زاورپ  دش ، هناورپ  ناوت  یم 

تفر دید و  ار  ادخ  رخآ  هظحل  رد  ناوت  یم 

یمیقم بیبح  / هلاس هدزیس  ربهر 

؟ دنا هتفرگ  شوغآ  رد  ار  یسک  هچ  دای  اهرگنس  دنیوگ و  یم  نخس  هک  زا  اهزیرکاخ 

؟ تسا قشاع  رازه  نارازه  ياه  لد  حتاف  هک  تسیک  دنازرل و  یم  ار  نانمشد  تشپ  زونه  هک  تسیک  خرس  هرطاخ 

.ادخ ات  دش  ادج  دوخ  زا  ناهگان  هک  تسا  یناوجون  زاورپ  هصق  كاخ ، رب  هدنام  کچوک  ياهاپ  ياج  نیا 

؟ شنامزر مه  هارارف  ِرون  زا  دیاشگب  يربعم  ات  دباتش  یم  راگدرورپ  يوس  هب  نانک  زیخ  تسج و  نینچ ، نیا  هک  تسیک 

.داد یم  ادخ  يوب  شنت  هک  یکچوک  درمگرزب  تسیک 

.تسا کیدزن  رادید  هظحل  هک  دیمهف  نیسح ،

هک يدنخبل  دـنامب ؛ هنادواج  نامز  هیآ  رد  دـنخبل  نآ  ساکعنا  ات  دـناشن  شیاه  بل  رب  ار  یکدوک  ياهدـنخبل  کنات ، شرغ  يادـص 
.دش دهاوخن  وحم  شنابل  زا  زگره 

.تسا كالفا  رب  اه  هدیمهف  نوچ  ياج  هک  تسیز ، ناوت  یمن  كاخ  رب  هک  دیمهف  هدیمهف » »

ناوجون رازه  نارازه  ياه  گر  رد  شنوخ  ات  دراپـسب ، كاخ  هب  یکاخ  نت  دـیاب  هک  تسناد  نیـسح  کـنات ، شرغ  يادـص  اـب  سپ 
.دشاب يراج  رگید 

.تسا نطو  خرس  ياه  لگ  رایبآ  تنوخ ، يراج  نونکا 
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.دنک یم  هدنز  ار  وت  دای  دوش  يراج  نطو  هار  رد  هک  ینوخ  ره  دوب و  دهاوخ  وت  هرطاخ  سیدقت  دنک ، لگ  هک  اج  ره 

یم رارکت  لاس  رازه  نارازه  هک  تسا  یخرـس  هرطاخ  وت  مان  .دـنک  یم  هیرگ  بنیز  ناـمرطاخ  رد  میـسر  یم  هک  وت  ماـن  هب  نیـسح ،
.دوش

.دریگ یم  نیسحای  راگدنام  شقن  نطو  یناشیپ  دلاب و  یم  دوخ  رب  نطو  میسر  یم  هک  وت  مان  هب 

نینچ نیا  یجورع  رب  شوغآ  تسا  هوکـش  اب  هچ  .دـنایامن و  یم  وت  هب  ار  كالفا  ات  كاخ  زا  رپ  ینک ، لاـبند  هک  ار  شیاـپ  در  زونه 
.دوشگ هدیمهف  نیسح  هک  ندوشگ 

.هلاس هدزیس  ربهر  نامه  نطو ، کچوک  درمگرزب  حور  رب  مالس 

یسوط اروح  کچوک / راگزومآ 

...دیاش دندرک و  یم  یبات  یب  شروضح  يارب  تکمین  هتخت و  سرد و  سالک 

حیجرت یکدوک  شیاسآ  رب  ار  قشع  يادـتبا  نیـسح ، اّما  درک ، یم  هلوره  شا  هناکدوک  ییالال  يارب  زین  ردام  شوغآ  زونه  دـیاش  و 
.داد

هعطق هچ  رگا  شناتـسد  دـنوش و  نامـسآ  رجاهم  شکچوک ، ياهاپ  ات  دـنک  لد  هناـکدوک  ياـه  تنطیـش  رداـم و  مرگ  شوغآ  زا  وا 
.دنشاب شا  یگدادلد  يامیپ  نامسآ  ياه  لاب  یلو  هعطق ،

.دزات یم  ربکا  یلع  تیمولظم  ياه  مخز  رب  هدرک  لعن  هزات  ياه  بسا  و 

.دنا هدناماج  نیسح  یگرزب  كرد  زا  مزر ، حالس  دوخهالک و  یتقو 

.دهد یمن  يراوس  بسا ، باکر  هب  نیسح  دیشر  ناوج  ياهاپ  و 

.دوش یم  زیخالب  جوم  وا  موصعم  نامشچ  رد  یهلا  تریغ  یتقو 

هعطق هعطق  ندـب  .دزاس و  یم  باریـس  راگزور  هشیمه  ات  ار  ناناوج  تریغ  تداشر و  شطع  ربکا ، یلع  هنـشت  ماک  هک  تساج  نیا  و 
.دناشن یم  عولط  یخرس  هب  ار  يزوریپ  رجف  هدمآ ، دورف  متس  قرف  رب  یکتپ  نانوچ  مالسلا ، هیلع  نیسح  ناتسد  رب  شا 

یم خرـس  راهب  نارازه  دـنز و  یم  هناوج  ناریا ، راهب  هشیمه  بونج  رد  دنکـش و  یم  ار  نامز  ياه  بلاق  همه  ام  کچوک  درمگرزب 
.دنیرفآ
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.دوب هتساخرب  نیسح  .دنک  یم  غلاب  تداشر  راثیا و  غالبا  هب  ار  غولب 

.دنامب اجرباپ  شتعاجش  تریغ و  هدرگ  رب  رگنس  هدیمخ  تماق  ات  دوب  هداتسیا  نیسح 

یعراز يدهم  / نیتوپ

« ناوختسا توراب ، هثداح ، حور ، : » ِزمر اب 

ناج تفرگ  نیتوپ  یکاخ  درس و  مادنا 

تسب هرابود  ار  شدوخ  دنب  تسشن و  نیتوپ 

...نامز لد  رد  يا  هثداح  ِتمس  تفر  َو 

دود رابغ و  زا  دوب  هدش  ُرپ  هداج  فارطا 

ناج همین  ياه  ندب  نوخ و  راجفنا و  زا 

شطع هدز ، لوات  تسوپ  باهتلا ، زا 

ناهدو یلاخ  همقمق  ِمجح  امرگ و 

دش دنلب  ییادص  زیرکاخ  تشپ  زا 

( ناما یب  دنت و  شعترم و  بیهم و  درس و  )

دیود ناب  هدید  یب  کجرب  تمس  هب  نیتوپ 

 - ناکلپ يالاب  هب  تفر  هک  نیمه  اّما 

هتسخ ُو دید : هدز  تهب  ياه  مشچ  اب 

 - ناشک ناشک  یناوج  زیخ ، هنیس  مارآ و 

! هآ دعب : دیناسر و  کنات  ریز  هب  ار  دوخ 

ناوج نآ  هارمه  هب  کنات ، تفرگ  شتآ 

.نامسآ رد  یگنر  ِرّونم  هایس  ایند 
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ناوجون زور 

ییازریم دیعس  دمحم  « / ندش  » يادتبا

نتفرگاپ نتفکش ، ینعی  یناوجون 

ندیسر ِقایتشا  تکرح ، روش ، ینعی  یناوجون 

ّتیمیمص ینابرهم ، یگنیآ ، یکاپ ، ینعی  یناوجون 

تسا ندش »  » يادتبا یناوجون 

.دهن یم  یمدآ  شود  رب  ار  فیلکت »  » راب دنوادخ ، هک  تسا  یهار  زاغآ  یناوجون ،

ماـجنا هب  يارب  هک  یفیلکت  دـنک ؛ یم  ادـیپ  زین  يرگید  فیلکت » «، » هسردـم فیلکت   » رب هوـالع  ناـسنا ، هک  تسا  یماـگنه  یناوجون 
.دوش دنم  هرهب  هتشاد ، ینازرا  وا  هب  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  مامت  زا  دیاب  نآ ، ندناسر 

...هتفرن هار  رازه  هدناوخن ، ناتساد  رازه  هتشونان ، فیلکت  رتفد  رازه  تسا و  یناوجون 

.تسا ناسنا  یگدنز  زا  زبس  یلصف  یناوجون ،

.دننیب یم  رفس  باوخ  هک  ییاه  شفک  ینعی  یناوجون ،

دنشیدنا یم  شیور  هب  هک  ییاه  تسد  ینعی  یناوجون ،

...دنراظتنا مشچ  ار  نشور  ییادرف  دیما ، مامت  اب  هک  ییاه  مشچ  ینعی  یناوجون ،
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هتسیاش تداعس  یلع  / زاورپ شطع 

« ریقح عافترا   » ییوگب نابدرن »  » هب یناوت  یم  هک  ردق  نآ  يا ؛ هدیشک  دق  وت 

.تسا هتشاذگ  رانک  تیارب  نوریب  ناهج  هک  تسا  یمک  مهس  هرجنپ  یمهف  یم  هک  ردق  نآ 

؛ تندـیود شطع  يارب  دـشاب  يریـسم  ناهج ، مامت  یهاوخ  یم  تسا و  یهاتوک  ریـس  ندـیود ، يارب  هچوک  یمهف  یم  هک  ردـق  نآ 
.یگّرمزور زا  هتشابنا  یبوچ  راهچ  ینعی  قاتا  نیا  و  نوریب ، ناهج  زا  تسا  یمک  مهس  هرجنپ  الاح  .تیاه  ندز  هسرپ  ِروش  يارب 

.دنتسه دنشک و  یم  سفن  هک  ییاهزیچ  مامت  خر  هب  یشکب ؛ خر  هب  ار  تندوب  یهاوخ  یم 

.دش یم  متخ  ترس  يالاب  ِنادرگرس  ياهربا  هب  ناشعافترا  زورید  ات  هک  ییاهراوید  دننک ؛ یم  فارتعا  اهراوید  نیا  يا ؛ هدیشک  دق 

هب دـشک  یم  كرـس  تنابدرن  دـنوش و  یم  هتـسبوزاب  ار  طاـیح  هچوک و  يوس  نآ  رت ، يراـهب  یمهـس  ياوه  هب  تیاـه  هرجنپ  يرآ !
.دشاب نآ  رد  هزات  يا  هغدغد  هک  یعافترا 

.دننک سمل  ار  هزات  يا  هتفاین  ات  دننک  یم  شواک  ار  نیمز  لصفراهچ  تیاه  تسد 

.دروآ یمن  بات  تنت  گُنت ، رد  هدیشک ؛ دق  وت  حور  يا ؛ هدیشک  دق  وت 

.جوم یب  کچوک  مجح  نیا  زا  رتایرد  .دهاوخ  یم  ار  گُنت  نیا  زا  رتایرد  تیاه  یگنتلد 

.تسا هتشادن  ار  تبالصاب  ياه  هرخص  جوم و  هبرجت  تقو  چیه  گُنت  یجوم و  قشاع  وت 

بجو هب  بجو  ار  نامسآ  ینک و  زاورپ  یناوت  یم  تسین ؛ ترس  يالاب  فوشکمان  تعسو  نامـسآ ، الاح  .دهاوخ  یم  زاورپ  تحور 
.يریگب تیاه  لاب  ریز 

.ینزب مدق  ار  يریش  هار  اه  بش  یناوت  یم 

تسالاب تمس  هب  حور ، تکرح  همزال  هک  تسا  یلماکت  تسا ، یگدنز  هتسیاب  هنحص  هک  یلماکت  یلماکت ؛ زا  يا  هزات  هلحرم  رد  وت 
.تایح ياه  نشور  کیرات  فوشکمان  تمس  هب 

.ینیشن یم  راب  هب  ینک و  یم  هفوکش  يا ، هتشاذگ  یگدنز  راهبرداپ  وت  زورما 

، هچوک هب  هرجنپ ، هب  یناوت  یم  .يرگنب  هزات  يا  هچیرد  زا  ار  یگدنز  هتخانـشان  يایاوز  یناوت  یم  يا و  هدیـشک  دـق  وت  زورما  يرآ !
.ینک مالس  زورید  زا  رتزبس  تیادخ  هب  نامسآ و  هب 
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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنش

نابآ 1383  9

ناضمر 1425  15

oct. 30  . 2004

يداب تهزن  / داب لاوز  یب  تهاگن  نسُح 

.داب لاوز  یب  تهاگن  نسُح 

.تخادنارب مالسلااهیلع  همطاف  نامشچ  یناهن  هبذج  روش و  زا  هدرپ  هک 

! دز ار  هراوزار  یتوهال  تباجن  نآ  زا  یشقن  و 

، دبای نایرج  وت  دوجو  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ناشنرتخا  رون  هک  نآ  زا  شیپ  ات 

، باجح ربا  نارازه  تشپ  رد  ینامسآ  غورف  نآ 

هب شتـشرس ، باتهم  هراسخر  رادـید  بات  بت و  رد  ار  یملاـع  دومن و  یمن  خر  نیمز  لـها  رب  هنوگزمر  دولآ و  هم  يا  هرهچ  اـب  زج 
! دناشک یم  رود  ياهایؤر 
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رب وت  یحّوبس  حابصم  هب  زج  یسوّدق  تاکشم  یهولا و  حابصم  نآ  هک  تسناد  یم  دنوادخ  و 

.دوش یمن  ضراع  نامدرم 

.دیرفآ ار  نَسَح  مالسلااهیلع ، همطاف  ییایربک  نسُح  نآ  زا  دومن و  ناسحا  قیالخ  رب  نیقلاخلا  نسحا  نآ  سپ 

.تشاد لابند  هب  ار  انعم  ملاوع  هرهطم  حاورا  هسدقم و  راونا  نیسحت  شکاپ ، رون  هک 

! مالسلااهیلع هیضرم  يارهز  دوجو  يامن  مامت  هنییآ  يا 

تیاه بل  باب  حتف  رد  وت و  نامشچ  هرجنپ  شیاشگ  رد  ام 

.میدیسر بویغلا  بیغ  رارسالاّرس  نزخم  نآ  هب 

.میتفای ار  مالسلااهیلع  همطاف  یهانتمان  دوجو  يادیپان  تقیقح  زا  ییاه  هشوگ  و 

.درک یم  نومنهر  هّیهلا  هیفخ  زنک  نآ  هب  ار  ام  هک  يدوب  مالسلااهیلع  ارهز  نطب  رازهداتفه  هچقودنص  ياه  لفق  دیلک  ام  يارب  وت 

! دیشروخ رعش  علطم  نیرتزاغآ  يا 

.تخادنا یمنرب  خر  زا  باقن  دیبات و  یمن  ام  مرحمان  مشچ  رب  مالسلااهیلع  همطاف  دوجو  رون  هک  دوب  اه  لاس 

دـناشک و باتفآ  راصح  یب  هناخ  ات  ار  ام  تهاگن ، يانـشور  ییوگ  دـش ، عطاس  مالـسلااهیلع  همطاـف  زا  تدوجو  توـالح  یتقو  اـما 
! تشگ راکشآ  ام  رب  قیاقح 

! مالسلااهیلع همطاف  نامشچ  لزغ  هناقشاع  تایبا  يا  سپ 

يارُسب ار  تدوخ  یتسه ، نازوا  رد  اشگب و  بل 

.میریگ رارق  امش  ّرس  باحصا  فیدر  رد  زین  ام  ات 

! میوش نات  يدیحوت  حور  اب  هیفاق  مه  و 

ینارماک مرکا  / تّیحت مالس و  من  من 

! دوب ناضمر  همین 

ود هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هاگن  تبالص  تبیه و  زا  مه  زاب  هام 
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.دوب هدش  مین 

هیلع یلع  ِکـچوک  هناـخ  تفایـض  هب  مشاـه ، ینب  ِگـنت  ياـه  هچوـک  رد  هک  یمین  تسیرگن و  یم  ار  نایـشرع  یبوکیاـپ  هک  یمین 
.دوب هدنکآ  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  مرگ  ياهدنخبل  اب  شتشخ  تشخ  هک  يا  هناخ  دیشک ؛ یم  كرس  مالسلا ،

.دوب هبنش  هس  ِبش  مین 

.دندوب هدمآ  نیئاپ  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  فقس  یکیدزن  ات  يداش  ِطرف  زا  ام  هراتس 

.دنتفاتش یم  مالسلااهیلع  همطاف  بیجن  ِنامشچ  ِيرای  هب  ناگتشرف 

یم ار  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ياه  هرهلد  اـه و  مغ  همه  دوب و  يراـج  یناـمداش  ناراـب  هنیدـم  نامـسآ  زا  بش  نآ 
.دروآ یم  ناغمرا  هب  ناشیارب  تشهب  زا  ار  ّتیحت  مالس و  من  من  هک  یناراب  درب ؛ یم  تسش و 

.دمآ مالسلا  هیلع  نسح »  » یهلا و ِرون  ود  قشع  هرمث  هار  هب  مشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دوب و  ناضمر  ِهام  همین  يرآ ،

: هک يدرم 

چیه دیان  ادخ  ِمان  زا  زج  هب  شنابز  رب  »

« دنک دادادخ  ِنْسُح  نآ  هراظن  هک  ره 

.دیبات مالسلااهیلع  همطاف  دنلب  ِیناشیپ  زا  هام 

.دینش یمن  ار  شبلق  يادص  رگید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

.دندوب هدمآ  دجو  هب  اه  ناشکهک 

.دندیشک یم  كرس  هناخ  راوید  زا  هناواکجنک  اه  کچیپ 

مالسلا هیلع  نسح  ِنامشچ  ِلحاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ِلد  بوشآ  مالـسلااهیلع و  همطاف  هاگن  ِقوش  یلع و  ِنامـشچ  ِروش 
.تفرگ مارآ 

.دنتفر یم  تلاسر  ِرون  نیتسخن  ِكاپ  ِياه  سفن  لابقتسا  هب  اه  هیناث 

، دیناشوپ یم  شکدوک  هب  ینمادکاپ  دیپس  نهاریپ  مالسلا  هیلع  یلع 

! درک یم  همزمز  ششوگ  رد  قشع  ِناذا  دّمحم  و 
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ِلد هک  یکشا  دیشخرد ؛ یم  شمشچ  هشوگ  رد  کشا  تسیرگن ، یم  مالـسلا  هیلع  نسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  راب  ره 
.دنازرل یم  ار  مالسلااهیلع  همطاف  کچوک 

.تفریذپ دهاوخن  ار  رجنخ  هطلس  زگره  لفط ، نیا  کچوک  ِناتشگنارس  دنتسناد  یم  همه  ییوگ 
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.تفر دهاوخ  رون  حتف  هب  تفاتش و  دهاوخ  تلاسر  ِخرس  ّطخ  دادتما  رد  قشع ، بکرم  رب  راوس  دنتسناد  یم  همه  ییوگ 

.دنتشادن ار  اه  لخن  ِيزبسرس  ِبات  تسرپراخ ، ِمدرم  نیا  هک  دوش ، یم  هدیمخ  ناشکچوک  ِلخن  دنتسناد  یم  ییوگ 

! همطاف یلع و  ياهوزرآ  هنیدم  راوتسا  هوک  يا  هآ ،

: هک يدناشن  فارتعا  يوناز  هب  ار  ملظ -  يادخ  ناورم -  نینچ ، نیا  هنوگچ 

« تسا رتشیب  مه  هنیدم  ياه  هوک  زا  وا  ِيرابدرب  هک  مدرک  یسک  اب  مدرک  هچ  ره  نم  ادخ  هب  »

.مالسلا هیلع  یلع  تیالو  ِنامسآ  هراتس  نیلوا  يا  هآ 

.مدنارتسگ یم  تا  هنهرب  ياه  ماگ  ریز  رب  مشچ  تسود ، هناخ  هار  رد  مدوب و  شاک 
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نیمورحم هب  کمک  هتفه 

درف یعیدب  همطاف  / توکس زا  يراشرس 

درد هب  ار  ملد  هدش  ریزارس  تیاه  هنوگ  زا  هک  ییاهنت  کشا  .منک  یم  رورم  منهذ  رد  ار  تنتـشاذگ  نیلاب  رب  رـس  ماش  یب  ياه  بش 
.دزاس یم  رطاخ  هدرزآ  ار  محور  تهاگن  ضغب  .دروآ  یم 

قیمع و یهاگن  ...تسا  نیتم  نیگنـس و  ردـقچ  ...مشیدـنا  یم  تیاه  هتـشاد  هب  مرادـن ! ار  تیاه  هتـشادن  هب  ندیـشیدنا  ناوت  باـت و 
رپ يایر  یب  ياضف  تدنخبل  يوب  وت ...! بناج  زا  يدنخبل  دیما  هب  مزاس  یم  هناور  تیوس  هب  تبحم  زا  زیربل  ار  مناتسد  كاپ ! یضغب 

ياهزور زا  یهاوخ  یم  راگنا  ...يراد  اه  فرح  تهاگن  اب  راگنا  اما  یتوکس  زا  راشرـس  .تسا  هتخاس  نیگآرطع  ار  نامتیمیمـص  زا 
رهمرپ ياـه  هفوکـش  ...يا  هتفر  هیرگ  کـشا و  یناـمهم  هب  ار  ییاـه  بش  هچ  ییوـگب  یهاوـخ  یم  راـگنا  ...ییوـگب  تا  یـسک  یب 

بـش اه و  ییاهنت  میناسرب  نایاپ  هب  ار و  اه  ندوب  مینک  زاغآ  ات  ریگب  تناتـسد  رد  ار  مناتـسد  ...تسا  هزات  ینتفکـش  رگناـیب  تهاـگن 
! ار تا  یسک  یب  ياه 

.میزروب قشع  مه  هب  ات  یپایپ  ینکن و  رورم  ار  ام  ندوبن  تخرک  ياهزور  اه و  بش  نآ  تنهذ  رد  رگید  ات  میباتش  یم  تلابقتسا  هب 

ایند مامت  راگنا  مریگ و  یم  تسد  رد  ار  تنشخ  ربز و  ناتسد  .دهد  یم  تلد  هتسب  هنیپ  ياه  مغ  زا  تیاکح  تهاگن  هتـسخ  توکس 
اه لاس  ...لاس  داتفه  ...لاس  تصش  دنا ! هدرک  ینازرا  نم  هب  ار 
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هداوناخ هدنمرـش  يا  هتـساوخ  هک  اـه  بش  هچ  .تسا  هدرک  مخ  ار  ترمک  رقف  ...يا  هدیـشک  داـیرف  لد  رد  ار  تشوماـخ  ياـه  هلاـن 
ار تنادـنزرف  مییآ و  یم  وت  يوس  هب  مه  اب  هشیمه  لثم  درک ! یم  قرف  زیچ  همه  شاک  يا  يا  هدرک  وزرآ  هک  اـه  بش  هچ  ...یـشابن 
مه اـب  ار  هظحل  نیرت  یتمیق  ...دراد  رگید  یتیاـکح  تناـبل  دـنخبل  دـننکن ! هبرجت  ار  تیمورحم  معط  رگید  اـت  میـشک  یم  شوغآ  رد 

يرایبآ هشیمه  يارب  ار  تیاه  بل  هدنخ  لسن  ات  مییآ  یم  ام  دوش ! هتـساک  تیاه  یگتـسخ  راب  زا  یکدـنا  دـیاش  ات  مینک  یم  میـسقت 
هب نامناور  حور و  يارب  ار  رگید  یترسم  شیاه  هفوکـش  اب  میراکب و  نامیاه  لد  نادلگ  رد  مینیچب و  ار  تهاگن  ینادعمـش  مینک و 

ياهربا زا  تواخـس  ناراب  شراب  زور  تسا و  راثیا  ياه  لگ  نتفکـش  زور  ...تسا  دیما  دیـشروخ  شبات  زور  زورما  .میروایب  ناغمرا 
ندیپت زور  زورما  یلدکی !

! ندرک یگدنز  هنادنموربآ  دنلبرس و  يارب  اه  لد  ندیپت  تسا ! رگیدکی  يارب  وت  نم و  لد 

ص:81

هرامش 66 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  جارعم 

هراشا

هبنش ود 

نابآ 1383  11

ناضمر 1425  17

nove. 1  . 2004

ینارماک مرکا  / يدمحم ياه  لگ  رطع 

، دوب يزودنازار  بش  مین  هچ 

! يا هدرتسگ  قیاقد  هچ  و 

.تسکش یم  ار  ناگراتس  ِباوخ  تشذگ و  یم  باتهم  هدنزرل  ِرون  ِریز  زا  كانباتش  هدیروش و  بش  نآ  میسن 

.دندرک یم  يداش  صقر  رون ، هناش  هب  هناش  ناگتشرف 

.دید یم  بش  مین  ِباوخ  يدّمحم »  » ياه لگ  ِرطع  رد  قرغ  نامسآ 

.دیشاپ یم  نیمز  هرهچ  رب  ار  شبارطضارپ  ِجاوما  هام 

.دوب هدش  تشهب  يوب  زا  رپ  نایخزود ، هسیسد  رکم و  زا  رود  هب  بش  نآ  هّکم 
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.دیسر هار  زا  ینشور  زا  يراب  هلوک  اب  یحو  ِنیما  هک  دوب  شیاتس  راشرس  ییاهنت ، ِراصح  رد  دّمحم 

نیشن هردس  ِرابهاش  رظن  دنلب  يا  هک  »

« تسا دابآ  تنحم  ِجنُک  نیا  هن  وت  نمیشن 

.دوب هدرکرپ  ار  دّمحم  ناگدید  ياضف  ناگتشرف ، ِسوناف  رون 

.دنازوس یم  ار  شدوجو  قایتشا ، شتآ  هظحل  ره  ...ًْالَیل » ِهِْدبِعب  يرْسَأ  .درک ...«  یم  لگ  شهاگن  هیواز  رد  ینـشور  رون و  هظحل  ره 
نامیا ياه  هفوکش  شناتسد  رد  دیکچ و  یم  باتهمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ِنامشچ  هشوگ  زا  يربُکلا » هبر  تایآ  نم  يار  دقل  »

.تفر الاب  تفرگ و  ار  رون  بانط  هنایوجادخ  دمحم  .تفکش و  یم  دیما  و 

.درابب توکلم  من  من  شهاگن  ِناراب  زا  ات  تفر  یصقالا ! دجسم  هب  مارحلا  دجسم  زا  دنکشب  ار  نامسآ  ِراصح  ات  تفر 

: هک اج  نآ  هب  دیسر  تفر و  .درذگب  رون  ياه  هنزور  زا  ات  تفر 

دندزرپ شیوس  هب  نانیشن  هردس  »

« دندز رد  نیمه  زین  ناور  شرع 

.دیشک یم  الاب  مخز  نارازه  ینیگنس  اب  ار  شروبص  ياه  هناش  لابکبس 

.درک یم  رپ  ار  شناگدید  قفا  نیریش ، خلت و  ِتارطاخ  زا  یمهبم  ِطوطخ  تفر و  یم 

.ادخ زا  يا  هزات  ریسفت  يوس  هب  تفاتش  یم  بش  راشتنا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يرآ !

.يدوب وت  عمتسم  رظان و  تاقوا  مایا و  همه  : » دمآ یم  ادن  دوب  هدرک  مگ  ار  تاملک  مامت 

یقـشع هدروآرد  تزع » جارعم   » هب هدناشک و  يداو  نیا  هب  ار  وا  هک  تسا  قشع  تسناد  یم  بوخ  دیـشیدنا و  یم  شبوبحم  هب  اهنت 
.درک یم  همزمز  شدوجو  رد  هظحل  ره  درک و  یم  ادج  نیمز  زا  هناقاتشم  نینچ  نیا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک 

! هّکم ِزاس  خیرات  ِياهزور  یلاوت  رد  دوب  يدلوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  جارعم  و  ... 

.دوب هتشاذگ  اه  یکاپ  هاگیاپ  هب  مدق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

اب تسیرگن و  یم  اه  یبوخ  باتفآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يرآ ، .دیجنگ  یمن  نامـسآ  ِتقاط  رد  همه ، نیا  نتـسیرگن  ِلاجم 
« یندَأوأ َْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  یلدتف  اند  : » هک تسیرگ  یم  قایتشا  نامشچ 
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ردق ياه  بش  زاغآ 

هراشا

هبنش هس 

نابآ 1383  12

ناضمر 1425  18

NOV.2.2004

ییازریم دیعس  دّمحم  / ردق هروس  رطع 

.میناد یمن  دیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  ردق  بش  ردق  زونه  ام  دنور و  یم  دنیآ و  یم  ردق  ياه  بش  هک  تساه  لاس 

یم میسقت  اه  هرجنپ  نیب  ار  اه  هراتس  ناگتشرف ، دیآ و  یم  نییاپ  هام  دوش ، یم  رت  کیدزن  نیمز  هب  نامسآ  هک  تسا  یبش  ردق ، بش 
.دننک

.تسا راشرس  کیالم  ِلاب  رطع  زا  اوه  ردق ، بش 

دنروانش قارشا »  » ياه هنارک  رد  شنیب ، نابحاص  دنزاب و  دوهش »  » ياهرد ردق ، بش  رد 

.دننیچ یم  تباجا  لگ  دبس  دبس  ناقاتشم ، لیخ  ردق ، بش  رد 

.تسا هدوشگ  دراد ، ندمآ  زاب  قوش  هک  یلد  نیرخآ  يور  هب  هظحل  نیرخآ  ات  هبوت ، هزاورد  ردق ، بش  رد 

ص:84

هرامش 66 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


.دراد رگید  یمعط  اعد  ردق ، بش  رد 

، تسادخ نشور  تاملک  لوزن  بش  ردق ، بش  تسا ، نآرق  هولج  بش  ردق ، بش 

، دنناوخ یم  ار  وا  مان ، رازه  اب  ناقشاع  تسا و  هدوشگ  ادخ  يور  هب  هرجنپ  رازه  ردق ، بش  رد 

.دش لفاغ  نآ  زا  ندز  کلپ  کی  ردق  هب  ناوت  یمن  هک  ردق ، بش  تسا  یبش  هچ 

.دنیارس یم  هدیپس  ات  ار  ردق  بش  ناگتشرف ، مامت  نامسآ و 

.تسا حیبست  هراتس و  مالس و  بش  ردق ، بش 

.تسا يراج  نآرق  رطع  تسا ، يراج  ردق » هروس   » رطع ردق ، بش  رد 

، تسا لسوت » اعد و   » بش ردق ، بش 

، دنیوج یم  لسوت  ادخ  ناتسود  هب  بش  نیا  رد  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  و 

.دنشونب تعافش »  » بآ تماما ،» ياه  همشچ   » زا رگم  ات 

ینوطالقس میرم  ! / منم رد  تشپ  هناخبحاص !

! منم

زاین اپارس  يادگ  نامه 

لفاغ هشیمه  يادص  نامه 

يراج هشیمه  کشا  نامه 

هدنار اج  همه  زا  هدنامرد  نامه 

! منم

نت رب  نایصع  نهاریپ  نامه 

تسد رد  ییادگ  لوکشک  نامه 

كانسرت هفایق  نامه 
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نیگمغ هفایق  نامه 

! منم
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نکش نامیپ  نامه 

هراومه ياه  تراسج  نامه  اب 

كانزوس ياه  هجهل  نامه  و 

! هناخبحاص

! میرک دنمتورث  يا 

رامش یب  ياه  جنگ  بحاص  يا 

هدنشخب هاشداپ  يا 

! نک زاب  ار  هناخ  رد 

دنا هزور  میاه  مشچ 

تسا هزور  مناهد 

تسا هزور  مبلق 

دنا هزور  میاه  شوگ 

.تسوت تبحم  ظیلغ  ياوه  میاه  هیر 

ما هدمآ  یلاخ 

نیگنس ياهراب  هلوک  زا  لابکبس 

! نک زاب  ار  هناخ  رد 

! درابب هتشرف  تسا  رارق 

ما هدمآ  هتشرف  ناراب  ریز 

حاتتفا ياعد  ناراب  ریز 

ریبک نشوج  ناراب  ریز 
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ثوغلا ناراب  ریز 

! هناخبحاص

هودنا هیرگ و  سیخ  مسیخ !

! دنا سیخ  میاه  مشچ 

ص:86

هرامش 66 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا یمس  اوه  رد  نیا  تشپ 

دننیمک رد  اه  گرگ  رد  نیا  تشپ 

...رد نیا  تشپ 

! هناخبحاص

! نک زاب  ار  هناخ  رد 

يوسوم همطاف  هدیس   / رون هتشرف و  بش 

شا يا  هرقن  ناگراتس  هوبنا  اب  دنک  یم  نت  رب  ار  شا  يا  همرس  دنلب  سابل  نامسآ ، هک  هاگ  نآ  تسا ، هماگنه  نیرتزیمآزار  بش ،

تسا یهلا  ناقشاع  رایعم  بش 

دنک یم  عولط  تباجا  هام  دوش و  یم  نهپ  نامسآ  كرات  رب  اعد  ناشفارز  هداجس  ماگنه ، بش 

.تسناد ردق »  » همه زا  شیب  دیاب  ار  یبش  رایسب ، ياه  بش  نیا  نایم  رد  و 

.نتشگ راشرس  دوخ  زا  ندش و  یلاخ  دوخ  زا  بش  لصو ، بش  جارعم ، بش  تسا ؛ ناسنا  لماکت  بش  ردق ، بش 

...بش نآرق ، بش  روعش ، بش  یتفگش ، بش  تسا ، روضح  لوزن و  بش  رون ، هتشرف و  بش  تسا ، ناسنا  ریدقت  بش  ردق ، بش 

« وه  » ای بش  میرک ، ای  بش  قشع ، غرم  اب  يزاوآ  مه  رجاهم ، ناغرم  اب  يزاوآ  مه  بش  تسا ، شیاین  بش  ردق ، بش 

، ام بابلا  ّقد  .میور  یم  توکلم  ياـهرد  غارـس  هب  تسدرد ، حـیتافم »  » حاـتفم اـم  و  دوش ؛ یم  زاـب  نامـسآ  ياـهرد  ردـق ، بش  رد 
.تسا ...بر » ای  راّنلا  نم  انصّلخ  ثوغلا  ثوغلا  تنا  الا  هلا  ای ال  کناحبس  »

زا نآرق ، ینارون  تاملک  هک  ارچ  میریگ ، یم  رـس  رب  نآرق  ام  دوش و  یم  زاب  تشهب  ياهرد  هاگان  میدنب ، یم  هک  ار  نانجلا » حیتافم  »
.تفای میهاوخ  هار  توکلم  هب  نشور ، تاملک  نیا  اب  .تسا  هدمآ  توکلم 
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رون هنیئآ و  لگ و  تفایض  هب  میهد ، یم  زاورپ  نامسآ  هب  ار  نامناتسد  رتوبک  اعد ، ماگنه 

زاین بش  نتفکش ، بش  تسا ، هبوت  عرضت و  بش  ردق ، بش  و 

...شیور بش  همزمز ، بش  مزمز ، بش  هثاغتسا ، بش  اه ، هناقشاع  بش  تساه ، هناصلاخ  بش  ردق ، بش 

ینوطالقس میرم  / تاولص ناراب  میسن  ات 

تسا هرابود  دلوت  بش 

هتسسگان ياه  نامیپ  بش 

اهیرارق یب  اهرارق و  بش 

نیمز رب  هتشرف  ناراب  بش 

حور ناراب  بش 

تمحر ناراب  بش 

میلست هبوت و  ناراب  بش 

ثوغلا ثوغلا  ثوغلا 

؟ دنراد یناراب  هچ  لاسکشخ  ياه  مشچ  نیا 

نتخیر ورف  لاح  رد  ياه  لد  نیا  و 

دنسر یمن  دنور و  یم  الاب  هک  اه  تسد  نیا  و 

ثوغلا ثوغلا  ثوغلا 

؟ وت زا  میا  هدنام  رود  ردق  هچ 

؟ تسا یمس  ناماوه  ردق  هچ 

! میقرغ نامیدوخ  یب  يدوخ  رد  ردق  هچ 

یشومارف ناسین و  رد  ناسنا  ردقچ 
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! هودنا ترسح و  ردقچ 
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وت هقلح  هب  ندیسر  يارب  یشالت 

هوبنا ياه  خالگنس  نیا  زا  ییاهر  يارب  یشالت 

نداد هشیر  يارب  یشالت 

نتفکش يارب  یشالت 

! ایادخ

! نک زیربل  ار  اه  هزوک  نیا 

! نک درس  ار  شطع  نیا  شتآ 

ناراب ناراب  ناراب 

! ایادخ

! میأوت تمحر  ناراب  هنشت 

هوبنا کشخ  ياه  نابایب  نیا  ام 

رپرپ هدرمژپ و  ناهایگ  نیا  ام 

لگ یب  ياه  نادلگ  نیا  ام 

تسا ینشور  شراب  بش 

زیربل ياه  هیآ  بش 

! فیعضلا كدبع  انا 

...يوقلا ّالا  فیعضلا  محری  له  و 

! ایادخ

تسین مندرک  دنلب  رس  ناوت 

تسین منتسیرگ  ناوت 
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ادابم

! منامب لفاغ  ار  اه  بش  نیا 

! مشچن ار  لالز  تینارون  نیا  معط  ادابم 

ادابم
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! دروخب طخ  ترتفد  زا  ممان 

! بَر ای  ِراّنلا  َنِم  انْصَّلَخ 

تمشخ شتآ  زا  مسرت  یم 

تکانبضغ هاگن  زا  مسرت  یم 

ترکم زا  مسرت  یم 

تباذع ياه  هلعش  زا  مسرت  یم 

...ینََدب َفْعَض  ْمَحْرا  ِّبَر  ای 

ییازریم دیعس  دمحم  / ردق بش  رب  مالس 

! تسا مالس  بش  هک  ردق  بش  رب  مالس 

! دنوادخ ناگتشرف  ندمآ  دورف  بش  رب  مالس 

! کشا شیاین ، بش  رب  مالس 

! تسا هدش  لزان  وا  رد  نآرق  هک  تسا  گرزب  نانچ  هک  یبش  رب  مالس 

! راد هدنز  بش  نامشچ  رب  مالس 

! نامسآ هب  هدوشگ  ياه  تسد  رب  مالس 

! دنعوکر رد  هک  ییاه  تماق  رب  مالس 

! دنا هدجس  رد  هک  ییاهرس  رب  مالس 

! دنناوخ یم  نآرق  هک  ییاه  بل  رب  مالس 

! دنا هدش  رضاح  تسود  روضح  ناتسآ  رد  هک  ییاه  لد  رب  مالس 

! دنزاورپ رد  نشور ، بش  نیا  رد  هک  مالس »  » همه نیا  رب  مالس  و 

! دنرگ هراظن  ار  بش  نیا  هک  یسدقم  ياه  ناج  رب  مالس 
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؛ تسا يراج  بش  نیا  ياه  گر  رد  تسا  یلگ  رطع  شمان  هک  نآ  رب  مالس  و 

.تسا بش  نیا  بحاص  هک  نآ 

.تسا مالس  بش  ردق ، بش  يرآ ،
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.میشاب هدوشگن  ار  هبوت  ياه  هرجنپ  میشاب و  هدیشچن  ار  تیانع  ياه  هویم  معط  زونه  مییوگ ، یم  عادو  نآ  اب  هک  یماگنه  ادابم  اما 

هتسیاش تداعس  یلع  / ...اه هتشرف  اج  نیا 

هزادنا هب  سک  ره  دنا و  هدرتسگ  اه  ناشکهک  تعسو  هب  يا  هرفس  .تسا  تاکرب  لوزن  بش  .دنا  هتفرگ  ار  بش  درگ  ادرگ  اه  هتشرف 
.دراد یم  رب  نآ  زا  شتیلباق 

.دنوش یمن  هتسخ  هتشرف ، ناسنا و  همه  نیا  ددرت  زا  دنرادیب و  اه  هچوک  زاب ، اه  هرجنپ  مامت 

.تسا هدیسر  باتهم  هناش  هب  هیاسمه ، تخرد  ياه  هخاش  رس 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هنیس  هک  تسا  یبش  بشما  .تسا  ییانشور  نامسآ  کی  هرجنپ ، ره  مهس  دنک و  یم  تمـسق  ار  شدنخبل  هام ،
« ردقلا هلیل  یف  ُهانلزنا  انا  ، » دوش یم  یهلا  تایآ  ياریذپ  هلآ ،

.دیآ یم  دورف  ربمایپ  بلق  رب  تیرشب  تداعس  همانرب  يرآ ،

.دش دهاوخ  متخ  گرزب  یتداعس  هب  هک  دوش  یم  زاغآ  یهار  بشما ،

.دوش یم  روراب  نیمز  دنشک ، یم  نیمز  هرتسگ  رب  ار  ناشیاه  تسد  اه ، هتشرف 

.دنشک یم  سفن  اه  هوک  دنریگ و  یم  ناج  اه  تشد 

.تسا هدش  مگ  اهربا  رد  هدیسر ، اهربا  هب  ام  هناخ  نابدرن 

.دنور یم  الاب  هدیچیپ ، هام  هقاس  رود  هب  اه  کچیپ 

.دنک یم  هنال  تناتشگنا  رد  تشهب  يوب  يرب ، یم  تسد  هک  ار  نیمز  ياجک  ره  هک  تسا  هدش  هدرتسگ  دنوادخ  هرفس  ردق  نآ 

.دچیپ یم  اه  هتشرف  يوب  تشهب ، يوب  تناتسد ، رایش  رد 

.موش یم  هدنمرش  هدرکن ، زارد  ار  متسد  زونه  دروخ و  یم  اهربا  هب  مریگ ، یم  الاب  ار  مرس 

.ما هدرواین  يزیچ  یگدنمرش  زج  ینامهیم ، نیا  هب 

.مرادن تسا ، هدرتسگ  میور  شیپ  هک  ار  يا  هرفس  تقایل 
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دص ما  یگدنمرش  هرابود ، ششخب  اب  ات  ما  هداتسیا  یگدنمرش ، زیربل  يا  هچقب  اب  الاح  ما و  هدرکن  راب  تیصعم  زج  یگدنز ، هدرگ  رب 
.دوش نادنچ 

.دریگ یم  ناراب  دنیآ و  یم  رت  نییاپ  اهربا  .مزادنا  یم  نییاپ  ار  مرس 

.موش یم  کبس  منک ، یم  هیرگ  ریس  هک  نیا  زا  دعب 

هآ ...نم  دنریگ و  یم  ار  متسد  ریز  اه  هتشرف 

! ...تسابیز زاورپ  ردق  هچ 

یجنپ هجیدخ   / میآ یم  وت  يوس  هب 

نم يور  هایس  ياه  مشچ  دینامب ، رادیب 

.دینک يراد  وربآ  ار  بشما 

دولآ سوه  ياه  هاگن  ریگرد  رمع  کی  دیدوب و  هدولآ  باوخ  رمع ، کی 

.دینیشنب قوش  هب  ار  يرادیب  ار و  باوخ  دینارب 

.دیرابب دیناوت  یم  ات  بشما  تسا  نم  يادرف  يدیپسور  امش ، بشما  يراد  هدنز  بش 

.دوش یم  هتسب  نم  ياه  کشا  رب  هار  دیهاوخب ، رگا  امش 

ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا 

منک سمل  کیدزن  زا  ار  تمحر  غیرد  یب  لوزن  مهاوخ  یم 

دیوپ یم  تداعس  هار  هلفاق ، نیا  .منامب  اج  هلفاق  زا  مهاوخ  یمن  .تسا  یکیدزن  نیمه  رد  ادخ 

دندینشن یباوج  دندناوخ  رمع ، کی  .دنسر  یم  يراگتسر  هب  ردق ، هلفاق 

مدز ندینشن  هب  ار  دوخ  مداهن و  لقع  شوگ  رد  هبنپ  رمع ، کی 

.ار مناهانگ  منازوسب  دیاب  منزب ، قرو  دیاب  تسا ، نم  يور  شیپ  مناهانگ  نیگنس  هدنورپ  ...تفر ؛ مهاوخ  هلفاق  هارمه  ًامتح  راب ، نیا 

.دوش ریزارس  میاه  مشچ  زا  هّکچ  هّکچ  هک  دزوسب  ردق  نآ  منازوسب ، مناوت  یم  ات  ار  ملد  ینامیشپ ، شتآ  هب  دیاب 
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دنکب اهراک  وت  زوس  هک  زوسب  الد 

دنکب الب  دص  عفد  یبش ، مین  زاین 

: رهش فلا  نم  ٌریخ  ردقلا  هلیل 

دشاب رارق  رگا  ار ؟ نایناهج  راگدرورپ  دنا ، هداتسیا  حیبست  هب  نامسآ  نیمز و  نایم  هک  ینیب ، یمن  میوگ ، یم  ار  ناگتـشرف  ینیب ؟ یم 
.تسا بشما  نیمه  دوش  تباجا  ییاعد 

.تسا بشما  نیمه  دوش ، زاب  يا  هرگ  دشاب  رارق  رگا 

.تسوت زیخاتسر  بشما  يزوسب ؛ هلعش  هلعش  يرابب و  هراتس  هراتس  ینیشنب و  دیاب  حبص  ات 

تخیر تماک  رد  هانگ  هعرج  هعرج  هک  ترسدوخ  دوخ  زا  نک ! تیاکش  تدوخ  هب  تدوخ  زا 

.دناشک ههاریب  هب  ار  وت  درک و  نایصع  تسناوت  ات  هک  تشکرس ، سفن  زا 

.دنتشاد زاب  يراگتسر  هلفاق  زا  هشیمه  ار  وت  هک  نک ، هیالگ  تدوجو  مامت  زا  تنابز ، اه و  مدق  زا  تیاه ، تسد  زا  تیاه ، مشچ  زا 

.تباجا هثاغتسا و  بش  تسا ؛ ردق  بش 

.تسا دنمدرد  لد  رافغتسا  يادص  نیا  تسا ، نم  كانزوس  هلان  يادص  نیا  ایادخ ؛

مراب یم  موش و  یم  کشا 

موش یم  رتسکاخ  مزوس و  یم 

ثوغلا ثوغلا  ثوغلا  دراب ؛ یم  ریبک » نشوج   » دنب دنب  زا  هک  تسا  نم  هناقشاع  ياّنمت  نیا 

هد ما  ییاهر  یکیرات  قمع  زا  ریگب و  ار  متسد 

.ون زا  موش  هداز  هرابود  بشما  راذگب 

ای َِکب  راذگم ، او  دوخ  هب  يا  هظحل  ارم  مهد ، یم  دنگوس  هتـشگ  مرـس  جات  هک  تا  ینامـسآ  سّدقم و  فّحـصم  تسادق  هب  ایادخ !
! ُهّللا ای  َِکب  ُهّللا 

دنداد متاجن  هصغ  زا  رحس  تقو  شود 

دنداد متایح  بآ  بش  تملظ  نآ  ردناو 
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یبش هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 

دنداد متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش  نآ 

! ایادخ

وفع و ینابرهم و  نماد  رب  رس  ار  يردق  بش  ات  میآ  یم  وت  يوس  هب  مشچ ، رب  رافغتسا  کشا  لد ، رب  تمادن  شتآ  بل ، رب  هبوت  رکذ 
، مراذگب وت  تشذگ 

؟ يریذپ یم  ار  نامیشپ  راکاطخ  هدنب  نیا  ایآ 
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ینارماک مرکا   / نتخیرگ دوخ  زا  ياوه 

.درادن ییافص  نتسیرگ  ادص  یب 

.منز هرگ  ردق »  » نیقی هب  ار  مدوخ  مرابب و  میاهدیدرت  مامت  ردق »  » هب مهاوخ  یم  بشما 

.مزادرپب رون  هفشاکم »  » هب مبایب و  ار  دوهش »  » ياه هچیرد  مهاوخ  یم 

.تسا رس  رد  منتخیرگ  دوخ  زا  ياوه  تسا  يرید 

.نت نادنز  نیا  زا  مزیرگب  دیاب  بشما 

مـشچ هب  نشوج »  » ياه « ثوغلا  » رد ار  رون  شـشوج  منک و  اـنب  ردـق  بش  قشع  زاـمن  تعکر  ود  رب  ار  ما  یگدـنز  نکر  مهاوخ  یم 
.مرگنب نیقی 

: مهاوخ یم 

لّسوت تسد  منز  وت  فلز  هقلح  رد  »

تسا تارب  ردق  بش  یلاثم ز  هک  ور  ناز 

.مرآ رب  هدجس  زا  رس  هنازارفارس  منز و  مقر  ردق  ياه  تونق  رد  ار  مریدقت  مهاوخ  یم 

.دشاب رید  دیاش  ادرف 

ام راگزور  زا  دعب  هک  ناد  تمینغ  تبحص  بش  »

« درآ راهن  لیل و  یسب  نودرگ  دنک  شدرگ  یسب 

.منک توعد  اعد  كرد  هب  ار  مدوخ  دیاب  بشما 

.مهد مالس  یهلا  زاجعا  هب  هروس  هروس 

.مهد محیبست  هدروخ  كاخ  ياه  توقای  يوس  هب  یتشآ  تسد 

: میوگب رون  رکذ 

 - رونای ُرون  ای  ُرون  ای - 
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.هدرک شومارف  ار  یکاپ  بآ  گنر  مناتسد  تسا  يرید 

.مشک الاب  ار  شیوخ  مریگ و  نیقی  ياه  هقاس  رب  هجنپ  دیاب  بشما 

.مبایب ار  منتشیوخ  موش و  اهر  یچوپ  همه  نیا  زا 

! ندوب دوبک  ياه  سوباک  ریگ  نیمز  ردق  هچ 
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یشکرس نایغط و  همه  نیا  زا  منک  مرش  ات  مدنب  شیوخ  هب  ار  تا  یگدنب  قوط  دیاب 

منک وت  ییاوه  ار  ملد  مهاوخ  یم  بشما 

.تسا رس  رد  منتخیرگ  شیوخ  زا  ياوه  هک  تسا  يرید 

! بشما تسا  گرزب  هچ 

نایرقاب دیمح  / رون یلع  ٌرون  بش 

« ِرُدَْقلا ِهلَْیل  َِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانإ  »

.تسادخ ياه  بش  نیرتهب  هک  یبش 

.دنشخرد یم  تواخس  نامسآ  رد  تمحر ، ناگراتس  هک  یبش 

.دوش یم  افوکش  نآرق  ناتسلگ  ياه  هفوکش  هک  یبش 

« ِرُدَْقلا ُهَْلَیل  ام  َکیرْدَأ  ام  «َو 

توارط زا  راشرـس  میا و  هدیئوب  ار  تیاده  ياه  لگ  نآ  رد  هک  یبش  میرگ ؛ هراظن  ار  ردـق  بش  ياهتنا  یب  زبس  هشیمه  تعـسو  ام  و 
.میا هدش  نامیا 

« ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرُدَْقلا  ُهَْلَیل  »

.تسا هام  رازه  زا  رت  تلیضف  اب  ردق ، بش 

نامـسآ هاگ ، نآ  میـسرب ؛ رون » یلع  ٌرون   » هب ات  دـنک  یم  نشور  ار  نامریمـض  هنئمطم  هداج  دـبات و  یم  نام  یناسفن  راـت  بش  رب  هاـم 
.دش دهاوخ  ناراب  هراتس  ناملاصو 

« ٍْرمَأ ِّلُک  َنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئلَْملا َو  ُلَّزَنَت  »

.دراب یم  تشونرس  ناراب  نامریدقت  نامسآ  زا  ردق ، بش 

« جع » نامنامز ماما  ياه  مشچ  نامسآ  رگا  سوسفا  ...دیشک و  دنهاوخ  نامرمع  موب  رب  ار  تشونرس  دیپس  هایـس و  ریوصت  ناگتـشرف ،
.دوش یناراب  ناماه  بلق  یگدولآ  هم  زا 

« ِرٌجَْفلا ِعَلْطَم  یّتِح  َیِه  ٌمالَس  »
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میهاوخ زیخاتسر  حبص  تمس  هب  بش  هداج  زا  میقتـسملا ،» طارـص   » سوناف اب  ام  تسا و  زاب  تسود  هناخ  تمحر  ياهرد  ردق ، بش 
.درک دهاوخ  عولط  تقیقح  دیشروخ  هشیمه ، يارب  هک  یحبص  تفر ؛
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نایرقاب دیمح  / شیاین رطعم  میمش 

.تسا هدیچیپ  ناضمر  يوب 

.تدابع رّطعم  میمش 

.تسا تباجا  تباجتسا و  زبس  هام 

.دنا هتفرگ  روضح  يوب  دجاسم  تسا ، ناضمر 

.دننک یم  ناراب  هفوکش  ار  قشع  ياه  هظحل  تدابع ، بارحم  ياه  هتوبلگ 

.دنک یم  یناشفا  رطع  ناضمر  هچوک  رسارس  رد  نافرع  یقاقا 

.تسا ناضمر 

.ینامهم ياّیهم  ار  دوخ  میا و  هدرک  یناکت  هناخ  ار  لد 

.میا هدرک  زاغآ  ار  رون  رفس  میا و  هتسب  ار  شیوخ  راب  هلوک  هک  یهام  تسا ؛ ناضمر 

.میا هدش  دیشروخ  هناخ  نامهیم  هک  یهام 

.میا هدش  دیشروخ  هیاسمه  هک  یهام  كاخ ، زا  ییاهر  هام  كالفا ، ینیشن  هدرپ  هام 

.تسا ناضمر 

.دشخب یم  توارط  نامیا  ياه  گربلگ  هب  تدابع  منبش  شیاین ، حبص  رد  دراب و  یم  رون  ناراب  روضح ، نامسآ  زا 

اه هنیآ  يدنب  نیذآ  هام  تسا ؛ ناضمر 

.اه لد  ییانشور  هام 

نتسسگ دوخ  زا  نتسویپ و  ادخ  هب  هام 

ینشور راشتنا  هام 

روضح هام 

« رون یلع  ٌرون   » هام
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.تسا زاب  تمحر  ياهرد  هک  یهام  تسا  زاین  زار و  راهب  هک  یهام 

.تسا تباجا  ترارح  رد  شیاین ، هک  ییاه  بش  ردق ؛»  » ینامسآ ياه  بش  و  هّللا » رهش   » رب مالس 
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وگزردنا یلع  دیس  دیهش  تداهش  زور  لاس 

ییابطابطروپ یلع  دیس   / هسامح کی  بورغ 

کی راوس  اـج  نآ  زا  یـسرب و  يدـعب  ناـبایخ  هب  يرذـگب ، هچوک  نیا  زا  یناوـت  یم  .يزیرگب  یناوـت  یم  هچوـک  نیا  لـخاد  زا  .اـیب 
هک دوش  یم  ماجنا  یتقو  اه  نیا  همه  اّما  .دربب  تیاه  هاگ  یفخم  زا  یکی  تمـس  هب  ار  وت  هک  یهاوخب  هدننار  زا  دـیاب  .يوش  یـسکات 

.ییایب نم  تمس  هب  ینک و  ادیپ  ار  تکنیع  يوش ، دنلب  تیاج  زا  یناوتب 

ات مروآ  یم  تیارب  ار  یکـشزپ  رگید  زور  دـنچ  تخیرگ ، دـیاب  نآلا  .منک  یم  ضوع  تیارب  مه  ار  نآ  تسا ، هدـش  ینوخ  تنهاریپ 
؟ تسا هدروخ  تنت  هب  اه  نآ  يات  هد  هک  دنا  هدرک  کیلش  تفرط  هب  هلولگ  دنچ  یتسار  .دروایب  رد  تنت  زا  ار  اه  هلولگ 

ندب هب  هلولگ  هد  هک  نیا  اب  اهرومأم  هک  ینیب  یم  .يوش  دنلب  دیاب  اّما  يوش ، دنلب  تیاج  زا  اه  مخز  نیا  اب  هک  تسا  تخس  .مناد  یم 
دندوب و هدرک  کیلـش  تفرط  هب  هک  لبق  هعفد  لثم  هک  دننک  یم  رکف  .دـنیایب  ولج  ات  دـنرادن  تأرج  مه  زونه  تسا ، هدروخ  ترغال 

.يراد ناوت  مه  زاب  يدوب ؛ هتسب  رابگر  هب  ار  ناش  همه  دندمآ ، یم  تا  يریگتسد  يارب  لاحشوخ  هک  یماگنه  وت 

ار وت  مهاوخ  یمن  ارچ  يوش و  دنلب  هک  منک  یم  رارصا  ردق  نیا  هچ  يارب  یناد  یم  ًالـصا  .تسا  هدشن  رید  مه  زونه  ندش  دنلب  يارب 
رد ار  سرت  مه  تسا  هداتفا  غاد  ياه  تلافسآ  يور  روط  نیا  هک  تنوخ  هب  هقرغ  رکیپ  یّتح  وت و  مان  اّما  ینادن  دیاش  دننک ؟ ریگتسد 
یم ار  وت  هرهچ ، ره  سپ  رد  دیآ و  یمن  نانیـشن  خاک  مشچ  هب  باوخ  یـشاب ، وت  هک  یتقو  ات  دـنک ، یم  نادـنچ  دـص  اه  یـضعب  لد 

.ینک یم  هاگن  ار  اهنآ  نانزدنخزوپ ، هک  دننیب 

هراپ ياج  هب  ینک ؟ یم  تشاددای  هچرتفد  نآ  اب  نتفر  رو  فرـص  تا  يژرنا  هدنام  یقاب  ندش ، دـنلب  ياج  هب  ارچ  ینک ؟ یم  راک  هچ 
ار يرگید  هار  وت  هک  نیا  لثم  هن  .ییایب  نم  فرط  هب  هدش  هک  مه  زیخ  هنیـس  یّتح  ییوگب و  يا  « یلع ای   » نک یعـس  اهذـغاک ، ندرک 

یم نکن ، ینوخ  ار  اهذـغاک  يربب ، نیب  زا  ار  تهارمه  تاعالطا  هدـنام  یقاب  یهاوخ  یم  هک  الاح  بوخ ، یلیخ  .يا  هدرک  باـختنا 
هب وت  زا  هملک  کی  یّتح  زیچ ، چـیه  هک  غاد  نیا  .يراذـگب  اهرومأم  لد  هب  ار  رگید  یغاد  ات  يروخب  ار  ذـغاک  هکت  دـنچ  نیا  یناوت 

.دروآ دنهاوخن  تسد 

هب دننک و  یم  تأرج  مک  مک  اهرومأم  .يورب  یناوت  یمن  مه  زیخ  هنیس  یّتح  يوش ، دنلب  تیاج  زا  یناوت  یمن  رگید  مناد ، یم 
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تفگن و يزیچ  مه  هظحل  نیرخآ  رد  یّتح  وگزردنا  یلع  دّیـس  میوگب  همه  هب  ات  مور  یم  .مورب  دـیاب  رگید  نم  .دـنیآ  یم  وت  فرط 
.دندرب روگ  هب  دوخ  اب  ار  وا  نتفرگ  هدنز  يوزرآ  اهرومأم 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ندروخ  تبرض 

هراشا

هبنشراهچ

نابآ 1383  13

ناضمر 1425  19

nov.3.2004

ییازریم دیعس  دمحم  / تداهش هدجس و  زا 

.دش هتفاکش  مه  زا  هدز  هقعاص  نامسآ  نوچ  هک  مسیون  یم  يدرم  قرف »  » زا مه  راب  نیا 

.دش خرس  هدیپس  نامسآ  نوچ  هک  مسیون  یم  يا  هداجس  زا  مه  راب  نیا 

.دش هتشغآ  نوخ  هب  هک  مسیون  یم  یتیمولظم  زا  مه  راب  نیا 

.دوب نامیتی  يزابمه  هک  تسا  يدرم  نامسآ  رس  ندروخ  تبرض  ماگنه  نونکا ، و 

.دراد یبیرغ  ياوه  هفوک ، رحس  نیا  الوم !

.دراد یبیرغ  ياوه  ناهج ، مامت  لد  و 

! دنریگ یم  ار  وت  هار  نایباغرم ، هتسد  نوچ  متاملک  کت  کت  مسیونب ، تا  هتفاکش  رس  قرف  زا  مهاوخ  یم  هک  الاح 
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! ناج الوم 

؟ دشابن وت  تبرغ  هعیش  هک  تسا  یلالز  لد  مادک  دهدن و  تداهش  ار  وت  تبرغ  هک  تسا  یکاپ  هملک  مادک 

؟ دنزب هرگ  مه  اب  ار  تداهش  هدجس و  راب ، نیتسخن  يارب  هک  تفای  ناوت  یم  اجک  خیرات ، هشیمه  رد  وت  نوچ  يدرم 

ناهج تاقلعت  مامت  هب  تشپ  يدرک و  هلبق  هب  ور  وت 

.تسا روضح »  » رسارس وت ، زامن  هک  دنناد  یم  همه  و 

دناشن یم  تقرف  رب  ریشمش  يرگید  دشک ، یم  نوریب  تیاپ  زا  ناکیپ  زامن ، ماگنه  هب  یکی 

؟ مسیونب هچ  زا  رگید  نونکا ، و 

؟ دننام یم  سانشان  درم  نآ  ندمآ  زاب  راظتنا  مشچ  سپ  نیا  زا  هک  ییاه  هناخ  زا 

؟ دوش ناش  يزابمه  هک  دننک  یمن  ادیپ  ار  ینابرهم  درم  رگید  هک  ینامیتی  هودنا  زا 

؟ دنیآ یم  ناشیالوم  هناخ  رد  هب  ریش ، ياه  هساک  اب  هک  مسیونب  یناکدوک  زا  ای 

.تسا مک  مسیونب  هفوک  تبرغ  زا  هچ  ره  رگید  هک  مناد  یم  اما 

.دیرگ یم  ار  الوم  هتفاکش  رس  غاد  نامسآ ، دنیشن ، یم  نوخ  رد  دیشروخ ، هک  بورغ  ره  الاح 

ییاضر هدیمح   / عادو يوب  نوخ و  يوب 

؟ درب گنچ  هچیرد  مادک  هب  دیاب  هودنا  نیا  یگدرتسگ  رد 

لخن هچ  نآ  ره  تخرد ، هچ  نآ  ره  دننک  یم  نویش  داب ، رد  اهر  وسیگ 

...سپ نیا  زا  هک  یتوکس  رد  هاچ  دروآ  یم  الاب  نوخ  جوم  جوم 

؟ یهابت ات  دوش  یم  هدیشک  بش  یهایس  رد  هک  تسیک  ياه  ماگ  ّدر  نیا 

هفوک بش  همین  رد  دشک  یم  هلعش  نیگآ  رهز  يریشمش  اب  تسا ؛ سیلبا  ياه  ماگ  ّدر  نیا 

دیاب هفوک  هدز  تبیصم  ياه  هچوک  یگدولآ  كاخ  رد  بارطضا ، باهتلا و  رد  دوش  یم  هدیـشک  هک  تسا  سیلبا  ياه  ماگ  ّدر  نیا 
؟ درب گنچ  هچیرد  مادک  هب 
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تسا هتسکش  دیشروخ  زاورپ  ياه  لاب 

.تسین ینایاپ  ار  هدوهیب  بش  نیا 
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لاب نایـشرع  كالفا ، رد  دچیپ  یم  خلت  يا  هثداح  یموش  زا  ربخ  تاظحل ، یگنهآدـب  رد  كاخ ، ناکرا  رد  دـیچیپ  یم  یکیرات  نیا 
.نامز ياتسار  رد  دچیپ  یم  يا  همهمه  هتسب و  ياه  هچیرد  رب  دنبوک  یم 

رون ندز  طخ  لابند  هب  نیمز ، رب  تسا  ناطیش  ياه  ماگ  ّدر  نیا 

ورف هرطق  هرطق  دوش و  یم  بوذ  همیـسارس  نامـسآ و  رد  دروخ  یم  خرچ  هدوهیب  هام  .بش  هفخ  ياوه  رد  دوش  یم  مکارتم  یکیرات 
.هاچ دوکر  رب  دکچ  یم 

 - هثداح يوب  نوخ ، يوب  یهایس -  رد  رابغ ، رد  دود ، رد  دچیپ  یم  نامسآ 

درد رّرکت  زج  تسین  ییادص  چیه 

؟» «س همطاف نابرهم  ياه  تسد  تساجک 

الوم هناخ  رب  اباحم  یب  دبوک  یم  هک  تسا  هثداح  نیا 

.تسا کیدزن  قافّتا  كاخ ؛ یگدیشک  رب  هتخیسگ  راسفا  دزات  یم  هک  تسا  هثداح  نیا 

.تسا دجسم  یخیرات  زامن  نیرخآ  نیا 

هثداح نیا  زا  دزرل  یم  هفوک 

دیاس یم  كاخ  رب  هرهچ  دنیشن و  یم  نیمز  رب  هفوک 

.یکیرات زج  دنوش ، یمن  زاب  وس  چیه  هب  اه  هچیرد  نیا  كاخ ، يدرس  هفوک و  قمر  یب  ناوناز 

كاخ شوگ  رد  دچیپ  یم  كالفا  هرعن  يادص  هبعکلا » بر  تزف و  »

؟ دراد ار  ریشمش  ندرب  الاب  ناوت  هک  تسا  تسد  مادک  نیا 

؟ ار الوم  قرف  دفاکش  یم  هک  تس  یناطیش  زوت  هنیک  هچنپ  مادک  نیا 

؟ هفوک هدیچیپ  ياوه  رد  دنز  یم  سفن  سفن  هک  تسا  هثداح  مادک  نیا 

یم طخ  ندیسر و  ریـسم  رد  .دوش  یم  رپرپ  راهب  ناطیـش ، ياه  تسد  زا  يا  هبرـض  اب  دریگ  یم  گنر  هک  تسا  رهـش  نویـش  يادص 
.الوم نوخ  زا  یگنر  اب  بش  دروخ 
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داژن يدهم  دیما  / باتفآ گوس 

...هبعکلا بر  تزف و  دیشخرد : يا  هقعاص 

.دش شوماخ  دیشروخ  و 

.دروآ دورف  تلادع  باتفآ  قرف  رب  ار  لهج  غیت  دمآ و  نوریب  رکم  نیتسآ  زا  یتسد 

.دش میتی  رگید  راب  باتفآ  تّما 

.دنتخیر كاخ  رب  ار  ادخ  نوخ  دنتفرگ و  نیمز  زا  ار  ادخ  مشچ  دندرک ، عطق  ار  ادخ  تسد  نایمارح ،

دوب هدرک  چوک  توکلم  نامسآ  هب  ایند  نامسآ  زا  وا  زا  شیپ  هک  تسویپ  هام  هب  دیشروخ  دش و  زاب  توکلم  ياهرد 

.دندش رگیدکی  نیرق  هام  دیشروخ و  رگید  راب  لاس ، لهچ  زا  سپ 

، دـندیتسرپ یم  ار  بش  یهایـس  دـندرک و  یم  راکنا  ار  زور  هک  اه  نامه  دـنتفرگ ؛ نشج  ماش  ياه  هرپ  بش  اهنت  ار  دیـشروخ  يازع 
.دوبن میقتسم  یطارص  چیه  هب  ناشهایس  ياه  لد  دوب و  هدرک  مرو  ناشیاه  مکش  ملظ ، روز  زا  هک  اه  نامه 

.تشادن ار  یلع  ینامسآ  تلادع  تقاط  نیمز ،

.دندز ندینشن  هب  ار  دوخ  تفگ ، ناشیارب  نامسآ  زا  باتفآ  هچ  ره  دندرک و  ناشیاه  شوگ  رد  تسد  ناینیمز 

.دنتسشن بورغ  تعاس  راظتنا  هب  دندش و  ناهنپ  اه  هیاس  ریز  اهنآ  دیشک و  غیت  نانآ  رب  باتفآ 

.دندوب نیمز  همعط  دوخ  هک  یلاح  رد  دنتساوخ ، یم  دوخ  يارب  ار  نیمز  ناینیمز ،

.دوب هدیسر  ارف  بش  هک  دندیمهف  هاگ  نآ  ار  دیشروخ  يانعم  نامدرم 
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زور مامت  هک  دندیمهف  درک ، مادتسم  اه  لد  رب  ار  شا  هیاس  بش ، هک  هاگ  نآ  هزات  و  هچ ؛ ینعی  زور  دندیمهفن  دوب ، نشور  نامسآ  ات 
.دنتسناد یمن  دندوب و  باتفآ  هیاس  رد 

.دیعلبن ار  شنانکاس  كاخ ، داتسیان و  زاب  شخرچ  زا  نیمز  ارچ  هک  دنام  تفگش  رد  نامسآ  و 

.دروآ رب  رس  رگید  ییوس  زا  ادرف  ات  دنک  یم  بورغ  دیشروخ  دنتسناد  یمن  هک  اهنآ  دندوب  نادان  هچ  و 

.تسا هدیسرن  ارف  زونه  هک  ییادرف  دنک ...! میسقت  تلادع  هب  ار  رون  دتسرفب و  مدع  هب  ار  اه  هیاس  ات 

یمیقم بیبح  / نامیتی ياه  بش  رون 

زا رپ  يا  هزوک  فص  هب  ار  وت  خرس  يدایرف  در  دبای و  یم  ندیکچ  راوازس  ار  دوخ  کشا ، يا  هرطق  يراذگب ، مه  رب  هک  ار  اه  کلپ 
.دناشک دهاوخ  ریش 

هلوک اب  سانـشان  يدرم  ياهزورید  زورید و  دروآ ؛ یم  داـی  هب  ار  زورید  خرـس ، یمخز  هب  هریخ  هک  تسا  یکدوک  شوغآ  رد  هزوک 
.امرخ نان و  زا  يا 

؟ برطضم کچوک  ياه  مدق  دیوگ  یم  هچ  هدنامرد و  هب  هاگن  نیا  دنک  یم  تیاکح  هک  زا 

؟ دشوج یم  ناشاه  لد  رد  نینچ  نوخ  نیمادک  هتسشن و  ناشاه  لد  رب  هک  تسا  مخز  مادک  مخز 

.دنا هتسب  فص  ناشیرپ  تخس  ییاه  لد  نیلگ ، هناخ  نیا  رد  ات  نینوخ  یهاگرحس  زا 

.دنک زاغآ  ار  خرس  يزاورپ  ات  هداتسیا  جوا  رب  یلع  دنزاورپ و  رد  یلع  يارس  درگ  رب  ناگتشرف  نونکا  شوماخ !

.تسا هدومیپ  زین  همطاف  هک  هاتوک  یهار  تسین ؛ یهار  توکلم  ات  یلع  هناخ  زا 

.دناوخ یم  ارف  هتسویپ  یضغب  هب  ار  هفوک  نامسآ  هاچ ، نامیتی و  اه و  هچوک  ناغرم و  دایرف  بشما 

ینب هاچ  زا  ار  یلع  هآ  كاوژپ  دونـش  یم  هدـید و  مخز  درم  ياه  بل  رب  ار  توکـس  لاس  جـنپ  تسیب و  ياه  لوات  دـنیب  یم  نامـسآ 
.ریظن

رد ار  اه  هلان  نیا  نانچمه  سوسفا ، هلان و  رازه  نارازه  اب  تسه ، خیرات  ات  دیشک و  دهاوخ  شود  هب  ار  نامیتی  هبدن  دایرف  داب ، بشما 
.دنک یم  همزمز  نامز  ياه  شوگ 

ینارماک مرکا  / بارحم هام 

.درک یم  عولط  ناطیش  هفوک  ياه  هوک  ِتشپ  زا  دوب و  رحس 
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دنتفر یم  الاب  رهش  دیلپ  رکیپ  زا  هنیک  ياه  هنایروم  دوب و  رحس 

تخیر یم  تنایخ  ِرجنخ  رب  توادَع  ِرهز  هک  يزوت  هنیک  ِناتسد  و 
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تسیرگن یم  ار  الوم  ِتبرغ  هک  یبش  ِرو  هلعش  هاگن  و 

.دوب الوم  ياه  ضغب  ِثراو  هک  يرهش  ِرورپ  هسیسد  ِناتسد  و 

، هرهلد بارحم  کی  دوب و  رحس 

، متام هچوک  کی 

تنایخ هفوک  رازه 

بش هایس  ِتوکس  رد  هفوک ، ِیسک  یب  ياه  هچوک  سپ  رد  الوم  و 

.تشاد یم  رب  ماگ  قایتشا  زا  رپ  ینامشچ  اب  هک 

، نک شوگ  بوخ 

.تسا نیمز  ضبن  يادص  ادص ، نیا 

.دوش یم  رت  هدرشف  هظحل  ره  شیاهر ، تبالص و  رپ  ِياه  ماگ  ریز  رد  هک  تسا  كاخ  بلق  نیا 

.نک هاگن  بوخ 

.دبات یم  بارطضا  رپ  بشما  هفوک  ِهام  .تسا  باتهم  هدنزرل  شبات  نیا 

دزیگنا اه  هنتف  يزوت  هنیک  تفگ : یم  درک  یم  اعد  هدش ، روک  هنیک  زا  هک  یمـشچ  تفج  کی  يارب  لد  رد  دنتـسناد  یم  همه  شاک 
.تفاکش ار  شقرف  دش و  هنتف  هرهچ  دص  ِنامدرم  هنیک  ِقرب  هک 

اه هدرپ  رگا   » تفگ یم  .دندیـشک  یم  شود  هـب  ار  شیوـخ  ِناـمز  حیـسم  ِبیلـص  هدرپ ، سپ  رد  اـه  لاـس  هـک  یتیاـفک  یب  ِناـیفوک 
: هک تخاس  رتراوتسا  ار  شرواب  دیرد و  ار  شیاه  مغ  هدرپ  تنایخ  رجنخ  هک  ددرگن » هدوزفا  يزیچ  مراوتسا  ِرواب  رب  دنوش  هتشادرب 

دننیبب تسا  فیح  هنیآ  لگ و  يالوم  »

«. ار شنمچ  ناغالک  موش ، هرطیس  رد 

دنتسب شتنایخ  بیلص  هب  اراکشآ  هفوک  ِلدروک  ناشیدنا  جک  هک  تسا » ناهن  درد  یشیدنا  جک  : » تفگ یم 

نیمز هب  یضترم  ِنازیم  هّفَک  دنامن  »

« باتش هب  دش  حیسم  مراهچ  ِنامسآ  رد 
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، يروبص توکس و  اه  لاس  راد  هلابند  ِيارجام  تفرگ  نایاپ  و 

هاچ لخن و  الوم و  ِررّکم  ناتساد  تفرگ  نایاپ 

« هام صرق   » و نان » صرق   » هّصغ رپ  هّصق  تفرگ  نایاپ 
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.از گنرین  ياه  بّصعت  همه  نیا  زا  دایرف  رازه 

.ایر گنر و  هچراپکی  رهش  نیا  زا  ناغف  رازه 

.تسکش ار  شتشپ  تنایخ  راب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  رهش  ياه  هچوک  رد  شیاه  ینابرهم  ياپّدر  زونه 

.دیرد ار  شبلق  توادع  غیت  هک  دیسر  یم  ماشم  هب  شیابع  هشوگ  زا  نان  رطع  زونه 

.تفرگ اج  رگید  غاد  کی  ینیگنس  شیاه  هناش  رب  هک  دوب  هّصغ  سیخ  ارهز  مغ  زا  بنیز  نامشچ  زونه 

.تخیر ورف  ناشریدقت  ِماج  رد  هّصغ  متام و  رگید  هعرج  کی  نایفوک  هنیک  هک  دوب  مغ  قرغ  نیسح  نسح و  روابان  هاگن  زونه 

رب متام  هفوک  کی  ینیگنس  ایقْشالا » َیِقْـشَا  هلَتَق  يدُهلا  ُمالعا  تسَمَطنا  يدُهلا و  ناکرا  ...او  تمَّدَهَت  : » هک دیچیپ  رهـش  شوگ  رد  و 
.دز یم  گنچ  اه  لد 

.میشک یم  شود  هب  لسن  هب  لسن  ار  تتبرغ  ام  تسا و  هدروخ  قرو  راب  هدراهچ  خیرات  زورما  و 

سوناـف دـندیدنخ و  شیوخ  ِنیرفآ  تّفخ  تناـیخ  رب  وت  زا  سپ  هک  ار  یگنر  ود  ياـه  مشچ  مینک  یم  نیرفن  تتیموـلظم  ردـق  هب  و 
ياه

.دنتخیوآ ناشیاه  ییافو  یب  رازم  رب  وت  زا  سپ  هک  ار  یناج  همین 

.دندیشک تنایخ  ریجنز  هب  ار  وت  رابتعا  هک 

.دنتسب هنیک  قّالش  ار  تهاگن  و 

.دنتسکش هسیسد  ِناتسد  اب  ار  تا  يردیح  ِتلوص  و 

، تسا هدروخ  قرو  خیرات  راب  هدراهچ  زورما 

.میا هتفاین  ار  نامیا  هلبق  زونه  ام  و 

! ناج الوم 

.میتفای یم  وت  زا  يّدر  ناملد  هفوک  ياه  هچوک  رد  شاک 

.تفکش تتلادع  ِياکنخ  اب  راهب  جنپ  اهنت  هک  سوسفا 

.دنتسکش ار  تا  ییایرد  بلق  دندش و  رفک  راچد  تیافک  یب  نانیشن  هفوک  هک  سوسفا 
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.دیکچ یم  نیمز  رب  یکشا  هرطق  نوچ  هک  یلع  بارحم و  دوب و  رحس  يرآ 
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، مدرم نامه  مدرم 

، هفوک نامه  هفوک 

.دمآ یم  هنیدم  يوب  بارحم  ِیلاوح  رد  اّما 

همطاف يوب 

.ربمیپ يوب 

« نک مرش  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  مشچ  زا  »

.دید دوش  یم  ار  نامدرم  نیرت  یقش  ریوصت  تسخن  ریدقت  رد  .زیوایب  رمک  رب  ار  تا  هنیک  ریشمش 

.تسا ناضمر  زور  نیمهدزون  هاگرحس 

، ناسرب ماجنا  هب  ار  تموش  هدعو  زیخرب !

مرـش شموصعم  ياه  مشچ  تباـجن  زا  هنوگچ  درک ، تیادـص  حبـص  زاـمن  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تقو  نآ  متـسناد  یم  شاـک 
.يدرکن

.يدرک کح  دوخ  سحن  یناشیپ  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لتق  یگشیمه  گنن  وت  دیود و  یم  تداهش  لابند  هشیمه  مالسلا  هیلع  یلع 

؟ یتخورف هزره  هاگن  نیمادک  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  يداد ؟ رهز  رانید  دنچ  هب  ار  تریشمش 

.داد یم  تنایخ  يوب  ادتبا  زا  هک  ینامیا  درک ؛ رپ  ار  تنامیا  يایاوز  مامت  دیدرت ،

! درمان دنبب  مکحم  ار  تمشخ  راتسد 

.شراگدرورپ ياقل  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دناسر و  یم  خزود  هب  ار  وت  تریشمش 

.دنازرل یم  ار  شرع  ناکرا  و  دزیر " یم  ورف  ار  تیاده  ياه  هیاپ   " تریشمش

.نک مرش  مالسلا  هیلع  یلع  بیجن  ياه  مشچ  زا 

مکحم ار  تناـمیپ  اـت  دـناوخ  ارف  ار  وت  موس  مود و  راـب  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  يدراذـگ و  وا  تسد  رد  تعیب  تسد  هک  زور  نآ  زا 
.ینک

! درمان دنبب  مکحم  ار  تمشخ  راتسد 
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.دنشک یم  هنابز  ایقشالا » یقشا   » راظتنا رد  خزود  ياه  هلعش 

ص:106

هرامش 66 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


یمّرخ هفطاع  / اه مخز  مهرم 

هداز یقت  هبیط 

.تسا هدرتسگ  هیاس  اه  لخن  ییاهنت  رب  هتفرگ و  ارف  ار  بش  مامت  تبرغ ،

.دننز یموسوس  دنا و  هدرب  ورف  نامسآ  یکیرات  رد  رس  ناگراتس ،

؟ دشاب ناشیاه  مخز  مهرم  یسک  هچ  رگید  دنا ، هدنام  اهنت  دوخ  يراوگوس  کشا و  رد  نامیتی ، هک  لاح 

؟ دشکب تسا  میتی  هچ  ره  رس  رب  شزاون  تسد  درذگب و  یمیتی  ياه  هچوک  سپ  هچوک  زا  هنابش  تبحم ، زا  يراب  هلوک  اب  درم  مادک 

؟ دنک يردپ  هفوک  میتی  ناکدوک  يارب  هک  تسیک 

؟ دنک لد  درد  شیادخ  اب  یسک  یب  هاچ  رد  ار  شیوخ  تبرغ  همزمز  دباتب و  اه  لخن  تولخ  یکیرات و  رب  باتهم  مادک  رگید 

؟ دناوخب اعد  لیمک  يارب  ماما  مادک  رگید 

؟ دنرب الاب  راگدرورپ  ییایربک  شرع  ات  ناگتشرف  ار  هدجس  مادک  رگید 

؟ دنناسرب راگدرورپ  تباجا  هب  ار  تونق  مادک  رگید 

؟ دناتسب راذگ  زامن  تسد  زا  يرتشگنا  لئاس ، مادک  رگید 

؟ دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  هاگ  هیکت  هناش  مادک  رگید 

؟ درک دهاوخ  کیدزن  شتآ  ياه  هلعش  مره  هب  ار  ردارب  تسد  تلادع ، مادک 

؟ دناسر دهاوخ  شنابحاص  هب  یتحلصم  چیه  یب  ار  لاملا  تیب  تسد  مادک 

.دنکش مه  رد  نامسآ  ناکرا  دشاپب و  ورف  مه  زا  نیمز  دیاب 

.دیبوک اه  يدرمان  زا  کی  مادک  قرف  رب  ریشمش  درک و  صاصق  ار  تلاهج  مادک  دیاب 

! گنر ود  لهاج و  تعامج  نیزا  هآ 

تواـضق يوزارت  ار  دوـخ  صقاـن  لـقع  تشاذـگ و  شیوـخ  باوصاـن  يأر  هزین و  رـس  رب  ار  قطاـن  نآرق  هک  یناداـن  همه  نیا  زا  هآ 
.داهن شیوخ 
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! موق نیا  یسانشن  کمن  رب  ُفا 
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یجنپ هجیدخ  !/ الوم عادو  هظحل 

، رارق یب  تسا  باـت  یب  دـشک ، یم  ار  يزیچ  راـظتنا  راـگنا ، .دراد  يرگید  ياوـه  لاـح و  بشما ، تـسا ، رتـخد  ناـمهیم  بـشما  وا 
هچ درگن ، یم  ار  ردپ  يربص  یب  نارگن ؛ لد  موثلک » ما   » شرتخد

یم راـگنا ، دـشک ، یم  هآ  درگن و  یم  نامـسآ  هب  هظحل  هب  هظحل  هک  هتخاـس  باـت  یب  ار  یلع  نـینچ  بـیغ ، هدرپ  سپ  رد  يا  هـعقاو 
...اه هراتس  اب  نامسآ ، اب  هناخ ، تشخ  تشخ  اب  راوید ، رد و  اب  دنک ، عادو  زیچ  همه  اب  راب ، نیرخآ  يارب  دهاوخ 

هنیرید يوزرآ  هب  ار  وا  هک  یهاگ  رحس  .تسا  رحـس  ياپ  يادص  گنز  هب  شوگ  هداتـسیا ! راظتنا  هب  ار  رحـس  ندمآ  هنابات ، یب  یلع ،
...دیناسر دهاوخ  شا 

هفوک ياوه  بشما  ردـق  هچ  دـنزیگنا !؟ ساره  هفوک ، ياه  هچوک  بشما  ردـق  هچ  .تسا  هتـسب  باقن  زومرم و  حابـشا  زا  زیربل  هفوک 
! میوگ یم  ار  هبارخ  دنک ، یم  یگنتلد  ساسحا  ردـق  هچ  میوگ ! یم  ار  هام  دـنک ، یم  تبرغ  ساسحا  بشما  ردـق  هچ  تسا ؟ نیگنس 

.دشخرد یم  یموش  هب  شیادر ، ریز  هک  يریشمش  دراد و  هرهچ  هب  باقن  موش ، یحبش 

دراد ربخ  شگرزب  زار  زا  یلع  طقف  هک  یبش  تسا ، ناضمر  كرابم  هام  بش 19  بشما 

.دنا هتسشن  هراظن  هب  ار ، عادو  ياه  هظحل  تمایق  نارگن  لد  بات و  یب  هنوگ  نیا  هک  دنناد ، یم  مه  ناگتشرف 

.دنک یم  ناهنپ  ار  هفوک  ياه  هچوک  یگدنمرش  اه ، بش  رگید  زا  رت  غورف  مک  هک  دناد  یم  مه  هام ،

یلع يرارق  یب  ياه  هّجض  زا  دناد ، یم  مه  هاچ  ...ریما ، رخآ  عادو  زا  یلع ، ياه  تاجانم  زوس  زا  دنناد ، یم  مه  اه  ناتسلخن 

.اه یگنتلد  نایاپ  بش  تسا ، یلع  ياهدرد  نایاپ  بش  بشما 
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یقش تسد  تسد ، نیرت  موش  و  ...دنشکب ، ار  رفن  هس  ریشمش  تبرـض  هب  ناضمر ، هام  مهدزون  هاگرحـس  ات  دنتـسب  نامیپ  تسد ، هس 
يارب ار  یهایـسور  تشونرـس  هشیمه  اـت  دوـخ  نیگآ  رهز  ریـشمش  تبرـض  هب  هک ، یتـسد  دوـب ، مجلم  نبا  نیمز  يور  ناـسنا  نـیرت 

ورف رهز  هب  ار  دوخ  ریـشمش  شطع  تخورف ، اـیند  هاـگن  قرب  هب  ار  شناـمیا  نید و  درک  جورخ  يدارم ، مجلم  نبا  هدز ، مقر  شیوخ 
.تسا هتسشن  نوخ  ندیشون  راظتنا  هب  فالغ  رد  کنیا  هک  يریشمش  دناشن ؛

.تسا هتفر  باوخ  هب  هفوک  دجسم  زا  يا  هشوگ  رد  مجلم  نبا 

دوش یم  هنوگچ  .دنرادن  رییغت  ناوت  اه ، هژاو  ار  قیاقد  نیا  زیخاتـسر  .تسا  دجـسم  هب  نتفر  هدامآ  یلع ، .تسا  عادو  هظحل ي  هظحل 
.دورن دجسم  هب  ار  حبص  دهاوخ  یم  ردپ  زا  رارصا  هب  هک  تشون  يرتخد  قیمع  ینارگن  زا 

دوش یم  هنوگچ  دنوش ؟ یلع  نتفر  زا  عنام  دنهاوخ  یم  بارطـضا  اب  هک  تشون  ینایباغرم  يربص  یب  یبات و  یب  زا  دوش  یم  هنوگچ 
دنا هدش  الوم  نماد  هب  تسد  سامتلا ، هب  هک  تشون  رد  هبوک  هرهلد  زا 

یم کیدزن  تداهـش  هب  یلع ، .دیـشک  سفن  ار  الوم  رطع  علواـب ، اوه  تقلخ ، راـکهاش  ياـهنت  نینط  هب  دـندرپس  لد  مارآ  اـه  هچوک 
! دوش

! یلع ياه  یگتسخ  هانپ  ناج  هفوک  دجسم  مالس ،

! یلع هناقشاع  ياهزاورپ  هاگیاج  هفوک ، دجسم  بارحم  مالس ،

! حیبست رهم  هداجس  مالس ،

! دجسم ياهراوید  تشخ  تشخ  مالس ،

.تسا رادید  هظحل  نیرخآ  نیا  هک  دینیشنب  اشامت  هب  ار  یلع  ریس ، لد  کی  دینک  هراظن  ار  یلع  دیناوت  یم  ات 

! باوخ رد  هتفر  ورف  رهش  زیخرب ، دیآ  یم  ناذا  يادص 

.تسا یلع  عادو  يادص  نیا  ونشب ؛ ناج  شوگ  هب  ار  یلع  مرگ  يادص  نینط 
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هظحل هچ  یلع و  تاجانم  رد  قرغ  بارحم ، .دـنزب  مقر  ار  دوخ  موش  تشونرـس  بسانم  يا  هظحل  رد  ات  هتـسشن  نیمک  رد  مجلم  نبا 
.الوم زاورپ  جوا  هدجس ، زا  رتابیز  يا 

تسادخ یگیاسمه  رد  یلع ،

.تخاس هریت  ار  نامسآ  مامت  يریشمش  قرب 

.دیشک دق  تیادخ  ات  تداهش  خرس  هروس 

رد یلع ، يادص  .دش و  هتشک  بارحم  رد  تلادع  دیزرل و  نید  ناکرا  هک  داد : رد  ادن  نامسآ  تفه  طسو  رد  هنهرب  رـس  لیئربج ، و 
؛ تخادنا نینط  شرع  ياه  هرگنک 

« مدش راگتسر  هک  هبعک ، يادخ  هب  »

یعراز يدهم  / دعب لاس  هس  تصش و 

تشاد رّرکم  لوه  هک  یتعاس  رد 

تشادرب كرت  هناخ  ياهراوید 

نز اّما  ندش ، در  دوب  عونمم 

تشاد رذگب » وش و  در   » ِمکح تسد ، رد 

« تشحو  » و فعش »  » زا بلابل  یّسح 

تشاد روآ  هرهلد »  » و تفگش »  » یّسح

دوب لگ  کی  هناوج  وا  بلق  رد 

تشاد رّطعم  يوزرآ  هنیس  کی 

دیصقر دش و  تسم  هراتس  هچ  ره 

تشادرب فد  يداش و  يادص  ار  بش 

درک كدوک  هب  هدجس  هتشرف  فص  دص 

تشاد رگید  تلاح  شرع  هظحل  نآ 
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كدوک نامه  دعب ) لاس  هس  تصش و  )

 - تشاد رد  زا  هک  دوز  حبص  زور  کی 

دیلان نیمز  هچوک ، تمس  تفر  یم 

( تشاد رس  رد  هعجاف  زور  هچنآ  زا  )

دجسم زا  دش  هدینش  ناذا  گناب 

...تشاد رخآ  هعفد  يارب  يدرم 

!« هبیرغ وشاپ  :»

»؟ تسیک :»

!« منم :»

: ینعی )

( تشاد رّدقم  هچنآ  ره  رب  رارصا 

!«: هاّولصلا تماق  دق  :»

!« تسین شتقو  هن ، :»

( تشاد رتهب  تلاح  هبرض  هدجس ، رد  )

« ...ْبَر ناحبس  :»

دش بسانم  تقو  (و 

( تشاد رّرقم  ِتقو  مکح  هدجس  نیا 

« ...ِّبَر ُتُْزف َو  :»

دیزرل دوخ  هب  هبعک  )

(. تشادرب كرت  هفوک  ياهراوید 
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یناهج رابکتسا  اب  هزرابم  زور  اکیرمآ ، یسوساج  هنال  ریخست 

ینوطالقس میرم  / ناطیش هنال  ریخست 

هایس هنال  نیا 

یهابت هنال  نیا 

فیثک هنال  نیا 

هنال نیا 

تسا ناطیش  هنال 

: کنیا

دیونش یم  ار  ناراب  نشور  ياه  مدق  يادص 

دیونش یم  ار  نافوت  مکحم  ياه  مدق  يادص 

تسا بالیس  شورخ  يادص  ادص ، نیا 

دیونش یم  ار  نابایخ  ياپ  يادص 

نیطسلف نابایخ  ياپ  يادص 

بالقنا ياپ  يادص 

رصع یلو  ياپ  يادص 

.ربتس هدنبوک و  ناطیش ؛ یسوساج  هنال  تمس  هب  ار  ناگتشرف  ياپ  يادص 

تسا ییاهر  يادص  ادص ، نیا 

اه تشم  ندروخ  هرگ  يادص 
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مشخ هدنبوک  يادص 

ناشورخ جوم  يادص 

تسا ناطیش  هنال  رگناریو  يادص  ادص ، نیا 

! ناطیش يا  تداب  گرم 

اه نابایخ  نحل  تسا  نیا 

شود رب  قریب  ناگتشرف  هجهل  تسا  نیا 

! داب ناریو  تیرفع ، هنال 

هتسیاش تداعس  یلع   / ار ناتدایرف  میارس  یم 

.دیآ یم  دورف  ناراوخنوخ  عمط  ناهد  رب  دوش و  یم  تشم  هک  میاتس ، یم  ار  ناتتریغ  رو ! هلعش  ياه  مشخ  هدش ! هرگ  ياه  تشم 

.دوش یم  هدیشک  ناگ  هرهچ  بش  هدرگ  رب  هک  میاتس  یم  ار  ناتیاه  گنچ 

.دنک هّرش  درد ، یب  ناگتسشن  هرفس  رب  ماک  رد  ار  گرم  ات  دوش  یم  يدایرف  هک  میاتس  یم  ار  ناتیاه  مخز 

.دیراکب هچیرد  اه  بش  يور  .دینک  یشاقن  ار  زور  .دیسیونب  بش  هایس  هحفص  رب  دیراد ! رب  ار  ناتیاه  ملق 

.رابکتسا رس  رب  دننک  يدایرف  ار  ناشیاه  هنارت  هک  دیزومایب  ناتیاه  هچب  هب 

هرگ هراومه  ناتیاه  تشم  هک  دـیزومایب  .دننیـشنن  مارآ  هک  دـیزومایب  ار  جوم  دـننک ، یـشاقن  ار  مطـالت  هک  دـیزومایب  ناـتیاه  هچب  هب 
.دشاب هدرک 

هت دنراد و  یم  رب  نامدوخ  هرفـس  زا  هک  اهنآ  دنزیر ؛ یم  نامیاه  هساک  رد  نارگید  هک  تسین  نیا  یگدـنز  زا  ام  مهـس  هک  یتسار  هب 
.دنهد یم  ام  هب  ار  ناشیاه  هدنام 

.تسام لام  نیمز  نیا  .میروایب  نامیاه  هناخ  هب  ار  رون  میناوت  یم  ام  .دـنراک  یم  نامراوید  يور  اـهنآ  هک  تسین  يا  هچیرد  اـم  مهس 
.میشکب دهاوخ  یم  هناگیب  هک  یتمس  هب  ار  نامیاه  هچوک  میهاوخ  یمن  .تسام  لام  نامسآ  نیا 

.تسین نیا  یگدنز  زا  ام  مهس  .دننک  یشاقن  اهنآ  ار  نامنامسآ  میهاوخ  یمن 
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.مینک یم  یـشاقن  ار  نامنیمز  دوخ  ام  مییوگب  ات  دـیوش ! دایرف  ار  اهدرد  نیا  ار ، اه  مخز  نیا  دـیوش ! دایرف  ار  ملظ  نیا  دـیوش ! دایرف 
گنچ تفـص ! ناطیـش  ياهوید  هدرگ  رب  دـیوش  گنچ  .مینک  یم  تمـسق  نامدوخ  ار  نامیاه  هرفـس  مینز ، یم  گنر  ار  نامنامـسآ 
نیمز هب  ار  هداتـسیا  روز  هب  ياه  تماق  نیا  دـیوش و  تشم  دـنک ! عولط  هدـیپس  اه ، شارخ  ریز  زا  اـت  هایـس  بش  نیا  هدرگ  رب  دـیوش 

.منک یم  یجه  ار  ناتدایرف  متاملک ، اب  میاتس و  یم  ار  ناتیاهدرد  میاه  هیناث  اب  ناتمیاتس ؛ یم  دیوش ! تشم  دیبوکب !
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زومآ شناد  زور 

ییازریم دیعس  دمحم  / نشور هار 

.يرگن یم  زبس  هتخت  هب  يا و  هتسشن  تکمین  تشپ 

.دراک یم  هتخت  نهذ  رد  هملک  هناد  هناد  دیفس ، چگ  اب  تراگزومآ 

.دوش یم  هتفرگ  یمک  سالک  ياوه  دسیون ، یم  هک  ار  ربا » »

.دوش یم  يراج  هتخت  هشوگ  رد  رون  زا  يرایش  دسیون ، یم  هک  ار  دیشروخ » »

دیسر یهاوخ  ناهج  تقیقح  كرد  هب  تاملک ، نیا  سپ  زا  يزور  هک  یناد  یم 

تشد هب  نداهن  مدق  ینعی  ندوب » زبس   » هک دیمهف  یهاوخ  تفای و  یهاوخ  رد  تدابع »  » نامسآ رد  ار  ییانـشور  یعقاو  يانعم  يزور 
.دنسر یم  نیقی »  » یتوکلم ياه  هنارک  هب  هک  ییاه  تشد  نامیا ؛»  » راهب هشیمه  ياه 

.يریگارف زین  ار  نتشون » هچ   » زا دیاب  يزومایب ، ار  نتشون  تسرد  هچ  ره  هک  یناد  یم 

لاس نس و  مه  هک  يروآ  یم  دای  هب  ار  نانآ  یهاگ  دوش و  یم  یهتنم  باتفآ  هب  هک  دنراد  نشور  یهار  تاملک ، نیا  هک  ینادب  دیاب 
.گنشف ناشیاه  چگ  دش و  رگنس  ناشیاه  تکمین  يزور  اما  دندوب ، وت 

.دندیدرگ یهلا  زومآ  تفرعم  ناغرم  هتسدمه  هنوگ  نیا  دندش و  هدنرپ  تداهش ، زبس  نامسآ  رد  هک  نانآ 

ییانشور سرد  دیاب  هک  دندش  ییاه  هراتس  دوخ ، دندرک و  اهر  زبس  ياه  تعسو  نیرت  هنارک  یب  يوجتسج  هب  ار  زبس  هتخت  هک  نانآ 
...تخومآ نانآ  زا 
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مالسا نایهاپس  تسد  هب  همّظعم  هکم  حتف 

هراشا

هبنش جنپ 

نابآ 1383  14

ناضمر 1425  20

Now. 4  . 2004

ینارماک مرکا  / ناگتشرف لاب  يادص 

، دندوب رازیب  فقوت  زا  اه  هیناث 

.تریغ راقفلاوذ  اب  یلع ، و  تمه ، بکرم  رب  راوس  دمآ ؛ دّمحم  هک 

.تسکش یم  قلطم  توکس  نیا  دیاب 

.درک یم  شعادو  یناراب  ینامشچ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  دوبن  هّکم  نآ  رگید  هّکم 

.هلیح رکم و  زا  دوب  رپ 

.دندوب هدینت  هعدخ  رات  رهش ، ياه  هزاورد  رب  هک  يرابگرم  ياه  توبکنع  زا  دوب  رپ 

! دمآ دّمحم  و 

.دزیر ورف  لهج ، ماج  رد  ییاناد  يا  هرطق  ات 

.درک یم  سح  شیوخ  بلق  يور  ار  دّمحم  ياه  ماگ  يادص  هّکم  كاخ 
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.دهد مالس  دّمحم  ياه  هدجس  نیرتزبس  رب  دوش و  قرغ  لالب ، زبس  ياه  ناذا  تاظحل  نیرت  لالز  رد  ات  تفر  یم  و 

.هدز تب  هدیمخ و  ياه  هناش  يرای  هب  دمآ ، یم  دّمحم 

.دنز دنویپ  شیوخ  دیپس  بلق  اب  ار  لالب  هایس  ِنامشچ  ات  دمآ  یم 

.دنتفکش یم  وا  روضح  یب  هّکم  يدّمحم  ياه  هفوکش  هک  دوب  اه  لاس 

غاد دوب و  قنور  رپ  تلاهج  رازاب  هک  دوب  اه  لاس 

.دنتخیوآ یم  ندرگ  رب  دنتخاس و  یم  لهج  ناگدرم ، هرهم  زا  شیوخ ، هدز  خی  لّیخت  رد  همه  یتقو 

.دش یم  ور  ریز و  هّکم  نونکا  و 

.دوب هتفرگ  ندیزو  هّکم  نامسآ  رب  يزوریپ  میسن 

.داد یم  ناکت  تسد  هّکم  هدز  لمّجت  ياه  هچوک  تسد  رود  زا  یگنرکی 

.دیخرچ یم  دّمحم  هدارا  ناتشگنا  رس  رب  رهش ،

! دوب هدش  يراج  هّکم  نامسآ  رد  توکلم 

هدرک بوسر  ياز  تشحو  ياهزور  ات  دمآ  یم  دّمحم  .دز  یم  دمحم  تریغ  یلع و  تّمه  ِنوتـس  رب  هیکت  مه  زاب  اه  یکاپ  تختیاپ 
.دزیرب رهش  رکیپ  رب  تلادع  میسن  دیوشب و  ار  رهش  ناماد  رد 

.دنک اپ  رب  ینشور  رون و  تفایض  درابب و  دیشروخ  من  من  هّکم ، هدزبش  ياه  هچوک  رب  ات  دمآ  یم 

.دنک هللا  هملک  زا  رپ  رگید  راب  کی  ار  نانیشن  هیداب  ياه  گر  ات  دمآ  یم 

دیکچ هبعک  يایرد  هرطق  هرطق  هک  يزور  زا  دوب  هتشذگ  اه  لاس 

!؟ دیداد یم  شخساپ  هنیک  گنس  اب  امش  تفگ و  یم  قح  زا  دّمحم  هک  ییاهزور  دش  هچ  نیرفآ ، لهج  ياه  لهجوبا  يآ 

.دیشک یم  شیوخ  تسد  هب  ار  لدع  تافاکم  زورما  شیدنا ، رفک  نیب و  جک  ياه  نایفسوبا  يآ 

.هدیروش كانباتش و  دندش  یم  وحم  اه  هیناث 

.دّمحم ِیتوکلم  هاگن  دوب و  ادیپ  یلع  يا  هشیش  ياهدنخبل  اهنت  هّکم ، یلاشوپ  لهج  تشپ  رد  نونکا 
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.دوب هدرک  رپ  ار  اج  همه  لیئربج ، ياه  سفن  يادص 

...اقوهز َناک  ُلطابلا  نا  لطابلا ، قهز  قحلا و  ءاج 

.دینش دش  یم  ار  ناگتشرف  لاب  يادص 
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.دناشک یم  هدجس  هب  شیاه  مّسبت  ِیلاوت  رد  درک و  یم  بوذ  شیوخ  ِهاگن  ِینابرهم  رد  ار  يرهمان  رهش  کی  مه  زاب  دّمحم  و 

، دیشخب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يرآ ،

.دوب هتخومآ  وا  زا  ار  یگدنشخب  هک 

یسوط اروح  رهش / هدوشگ  ياه  هزاورد  ات 

.تسا هدنارتسگ  رهش  یلاها  رب  ار  شکانلوه  هیاس  سرت ،

.تسا هدیکشخ  دانع  ناتسد  رد  یبهل  وب  ياه  قالش 

تسا هار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ناوراک  الاح 

، دنتـشاد نت  رب  هک  ینهاریپ  زج  يزور  هک  اهنآ  اه ، هدیـشچ  تبرغ  معط  اـه ، هدیـشک  جـنر  ناوراـک  زورید ، هدروخ  قالـش  ناوراـک 
.دندش هدنهانپ  یهلا  هاگهانپ  هب  یسک ، یب  جوا  رد  دنتشادن و  هنیدم  يوس  هب  زارد  رود و  يرفس  یهارمه  يارب  يزیچ 

! ینما هاگهانپ  هچ  و 

.دهن یم  ریقحت  دیدرت و  نیرفن و  رهش  رد  رس  رب  اپ  تماهش ، تهبا و  اب  هک  تسا  ناوراک  نیمه  الاح 

.ناتسرپ تب  ناتب و  هاقناخ  رد  رس  رب  اپ 

تسشن دهاوخ  رهش  حتف  هب  یمشخ ، ماقتنا و  حالس  چیه  یب  تمحر ، ربمایپ  هک  دنناد  یم  هچ  سرت  زا  هدیـشک  رب  رـس  ياه  لهج  وبا 
تمحر دنخبل  دنتخاون ، یم  شیاه  هنوگ  رب  هک  يا  هتسکش  ياه  ناوختسا  و  دنتخیر ، یم  شرـس  رب  هک  یترفن  ياه  هبمکـش  ياج  و 

.درک دهاوخ  رفک  ناگدش  مسلط  هیده  شیاشخب ، و 

تسا ناراگزور  دیشروخ  هبیتک  تلد  »

تسا نآرق  ياه  هیآ  رد  وت  نوخ  يادص 

ییآ یم  هراتس  نیمادک  راید  زا  وت 

تسا ناشوج  رون  يایرد  وت  هاگن  زا  هک 

دراب یم  رهم  ناراب  وت  تسد  ربا  ز 

(1)« تسا ناهنپ  باتفآ  دص  وت  ناگدید  هب 
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دهاوخ يراسکاخ  هب  ار  اه  تب  تساـهورین  همه  زا  رترب  هک  هّللادـی ، تفر و  دـهاوخ  ـالاب  دـیحوت  ياـه  هناـش  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  و 
.دناشن

یم مه  رد  ار  هّکم  نامـسآ  هللا » الا  هلا  ال   » یتوکلم ياوآ  دش و  دـهاوخ  هتـسارآ  یمیهاربا  يامیـس  هب  هدودز و  كرـش  رابغ  زا  هبعک 
راید هدیـشک  یتخـس  اهنت و  نامهم  دـنک و  زاورپ  راو  هناورپ  قشع ، رهم و  یتسرپ  اتکی  يوس  هب  ام  دـیدرت  نازوس  ياه  لد  اـت  دـچیپ 

.دننز دایرف  اراکشآ  ار  ناش  هتفخ  ياه  هدقع  نامیا و  کیبل  رون ، روضح  هنارکش  هب  ناکرشم ،

، تشحو زا  دـنیاس و  یم  كاخ  رب  زونه  زیرگ ، ياه  هنزور  نیرت  کیرات  گـنت و  رد  هدـیزخ  کـش ، هئطوت و  ياـه  لـهجوبا  یتقو 
َناک ُلِطابلا  َّنِا  َلِطاْبلا  َقَهَز  ُّقَحلا َو  َءاج  : » هک دـنروآ  یم  مایپ  نانمؤم  يارب  تراـشب ، دـنخبل  هب  ناگتـشرف  دـنوش ، یم  هایـس  خرس و 

« ًاقُوهَز
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تداهش 

هراشا

هعمج

نابآ 1383  15

ناضمر 1425  21

nov. 5 . 2004

ینوطالقس میرم   / وت زا  دعب  نیگمغ  رهش 

! هفوک دیرگب  نوخ  راذگب 

! رهش دریگب  تسدب  ییادگ  هساک  راذگب 

! شوماخ هدز و  باوخ  رهش  نیا 

! گنرین هتفرگ و  رابغ  رهش  نیا 

! ریگلد دشاب و  يربا  ناهج  ياوه  نیا  زا  دعب  راذگب 

! رهش نیا  رس  رب  درابب  گنس  ناراب  راذگب 

.دنوش تتلادع  نازیم  زا  بیصن  یب  گنرین ، هوای و  نادرم  راذگب 

دونشن ار  تنارفولین  يادص  هدرملد ، ياه  هچوک  راذگب 
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لها ان  رهش  نیا  رهش ! نیا  دنامب  ناریو  راذگب 

.دشاپب ورف  هاتوک  یلگهاک و  ياه  ماب  نیا  راذگب 

.دنیبن شوخ  يور  هدش ، نیرفن  رهش  نیا  راذگب 

دوب رهش  نیا  شمارآ  وت  ياپ  يادص 

.دوب امرخ  نان و  ياه  هسیک  میسقت  وت ؛ ياپ  يادص 

دوب هناکدوک  ياهدنخبل  دیما  وت ؛ ياپ  يادص 

تلادع دوب و  ینابرهم  میسقت  وت ؛ ياپ  يادص 

دنکارپ یم  نایفوک  رس  زا  باوخ  وت ؛ ياپ  يادص 

هداتفا سفن  زا  رهش  نیا  رهش ! نیا  دنامب  بیصن  یب  راذگب 

وت ياپ  يادص  زا 

وت هنابرهم  دنخبل  زا 

...وت رطعم  یناشیپ  زا 

دنا هتفر  هفوک  هب  هک  نانآ 

دنیب یمن  شیب  يا  هناریو  وت ؛ زا  سپ  ار  رهش  نیا 

روجنر هنسرگ و  هچرابکی  يرهش 

شوماخ هایس و  هچراپکی  يرهش 

هتخیر ورف  ياهراوید  اب  يرهش 

هیرک ياه  هفایق  اب  يرهش 

تسامرخ نان و  هار  هب  مشچ  زونه  هک  يرهش 

تسا دنخبل  دنمزاین  زونه  هک  يرهش 
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هدرم هتفرگ و  يرهش 

هار مگ  يوت  رد  وت  ياه  هچوک  رهش 

دنروخب مسق  وت  ینابرهم  هب  دنرضاح  هک  ییاه  لخن  اب 

هفوک رهش 
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وت زا  دعب 

تسا حاورا  رهش 

جاتحم هنسرگ و  حاورا  رهش 

تسد رد  ییادگ  ياه  هساک  حاورا  رهش 

تسین هفوک  رگید  هفوک ؛

هدرم ياهوزرآ  اب  تسا  يرهش 

درادن ناراب  هک  يرهش 

يدمحا ناخ  دوواد  / زار نیا  سپ  رد 

.درک زاب  شوغآ  خرس  گرم  يوس  هب  ناسنا  زا  رتارف 

.دپت یم  نم  رد  یگشیمه  زا  ار  نآ  نتفای  هسوسو  تسا  یلاس  رید  هک  ار  نیا  درک  مناوت  یمن  ناهنپ 

نوچ اما  ما ، هتفر  شیپ  ندیـشک  تسد  يدیمون و  هناتـسآ  ات  هک  تسا  یماگنه  رید  ما و  هتـسیز  زار  نیا  اب  تسا  يزاب  رید  هک  ار  نیا 
هفوک گنت  ياه  هچوک  زا  ...مریگ  یم  ار  نوخ  ّدر  اسرف  ناج  يراک  رب  هرابود  يزاغآ  ...متشگ و  زاب  مدیسر ، وت  مان  يراج  مسبت  هب 

.دوش یم  ادج  کمن  نان و  زا  ریش  هک  اج  نآ  مسر ؛ یم  کمن  نان و  هناتسآ  هب  مرذگ ، یم 

؛ دربب مشیپ  هب  یماگ  دنچ  دناوتب  دیاش  توکس  .تبرغ  ياه  هچوک  زا  مرذگ  یم  ادص  یب 

لکـش منهذ  رد  ییاهنت  زا  یبیرغ  موهفم  نم  دوب و  اهنت  هک  دیآ  یم  ادـص  اه  گنـس  زا  ...هفوک  ياه  هچوک  زا  مرذـگ  یم  ادـص  یب 
.مرذگ یم  ...و  هناکدوک  یتداسح  زا  یگدروخرس  ای  يزییاپ  یبورغ  رد  هنارعاش  یگنتلد  لثم  يزیچ  دریگ ؛ یم 

.مبایب یگناگیب  یگناگی و  همه  نآ  زا  یناشن  ات  مرب  یم  ورف  هاچ  رد  رس  .تبرغ  تسا و  توکس  زا  رپ  ...مسر  یم  هاچ  هب 

هک تساوخ  یم  هنوگ  نآ  ار  ناسنا  هک  دـنارتسگ  یم  منامـشچ  شیپ  يدرم  زا  يریوصت  و  دوب » اـهنت  وا   » دزیر یم  ورف  دوخ  رد  هاـچ 
.دشاب نیقلاخلا » نسحا   » هتسیاش هک  هنوگ  نآ  دوب ؛ هتفایرد  دوخ 
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هژاو .دوش  یم  هفخ  هنیس  رد  هدماین  رب  هک  يدایرف  دنکش و  یم  ولگ  رد  هک  یناوختسا  هب  مسر و  یم  درد  هب  ...مریگ  یم  ار  نوخ  ّدر 
مناد یم  اهنت  هک  يدرم  فیـصوت  رد  دوش  یفـصو  هاگ  نآ  دنیـشن و  هژاو  رد  ات  ًالـصا  تسین  ییاضف  راگنا  ...دنک  یم  رارف  منهذ  زا 

.دش یم  دیاب  دوب و  هک 

( تسا هدش  كاپ  منهذ  زا  نیشیپ  هنهک  ریوصت  الاح  هک  يزیچ   ) .مسر یم  ییاهنت  هب  مریگ و  یم  ار  نوخ  ّدر 

.تسین یگدزلد  ای  یگدروخرس  لثم  تسین ، اوزنا  لثم  هک  يزیچ 

.ندیجنگن اه  هنیس  رد  ندماین و  مهف  رد  .یگناگیب  یگناگی و  .ییاهنت 

.ریذپ هژاو  جیار  یگلصوح  یب  ای  یگنتلد  هیبش  .تسین  رعش  هیبش  ییاهنت  الاح 

هک دوش  یم  یسک  هتسیاش  اهنت  درذگ و  یم  فورح  تاوصا و  اهادص و  همه  زا  .دوش  یم  ادج  ناگژاو  همه  زا  ییاهنت 

.دوب ناسنا  زا  رتارف  هک  ارچ  دیجنگ ؛ یمن  نامز  هنیس  رد  هک  یسک  .دنک  شکاردا  تسناوتن  شا  هنامز 

.تسوا ياگتسر  زاغآ  گرم ، هک  یسک  زار  ار ؛ یگدرپس  لد  زار  سرپم  نم  زا 

.متفر سأی  هناتسآ  ات  راب  ره  ما و  هدیود  زار  نیا  یپ  رد  هک  تسا  یلاس  رید  دنچ  ره 

....ثبع هب  دیاش  يراک  ...مور  یم  زار  نیا  ندوشگ  غارس  هب  رایتخا  یب  وا  مان  ندینش  اب  راب  ره  اما 

يوسوم همطاف  هدیس  / هغالبلا جهن  نشور  سوناف 

.دوب هدش  مگ  رایسب ، نابش  نازور و  ِسپ  رد  هک  مدید  یم  ار  زورید  هحفص  میوقت ، رد 

.درک یم  نوفدم  ار  اه  مجلم  نینوخ  رجنخ  خیرات ، هشیمه  زا  رت  نیگمرش  زورید ،

.تسا هتساخرب  قشع  ترضح  یهاوخ  نوخ  هب  زورما  تشذگ و  اهزورید 

.دروآرب قح  دایرف  خیرات ، کیرات  ماب  رب  هک  تلادع  هرجنخ  تساجک 

؟ دناوخب مایق  زجر  دیآ و  رد  ماین  زا  ات  راقفلاوذ ، تساجک 

؟ درک یم  ییاشگ  هعلق  هک  يدرمناوج  ناوزاب  تساجک 
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؟ درک یم  یعادت  ار  ردپ  روضح  رطع  رهش ، نامیتی  يارب  هک  ینابرهم  ناتسد  تساجک 

؟ دنیوج یم  ار  هک  رهش ، یلاوح  رد  یلافس  هساک  همه  نیا 

.دراد نتسبرگ  رس  تفرگ ، هم  نامسآ  نیا 

.هاچ هت  رد  هدنام  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  هآ  شاعترا  نیا  دنک  یم  هیرگ  نوخ  هفوک  ياه  لخن 

؟ منک هیرگ  هتخیر  ورف  راوید  نیمادک  شود  رب  رس 

؟ میوجب ار  وت  نیکسم ، لئاس و  مادک  هناخ  رد  هبارخ ، نیمادک  رد 

.ترواب حیصف  ياه  هبطخ  اب  تا ، هغالبلا  جهن  نشور  سوناف  اب  مینک ؛ لابند  اه  سونایقا  رد  دیاب  ار  وت  ياپّدر  الوم !

.تسا ناسنا  یمیتی  زاغآ  بش  بشما ،

.تساز ناراب  هایس  ياهربا  زا  هدیشوپ  اه  مشچ  نامسآ 

.دنبوک یم  اه  هرخص  رب  رس  نیگمهس  ياه  جوم 

؟ میریگب هدنرپ  نیمادک  زا  دیاب  ار  وت  غارس  الوم ،

! تهاگن رتچ  رد  یناوغرا  سای  ياه  لگ  تعسو  يا 

! یبوخ زا  رت  بوخ  يا 

ینوطالقس میرم  / هآ ياه  هتخل 

! الوم راذگم  مه  رب  کلپ 

دنهار هب  مشچ  دنخبل ، نان و  ياه  بش  نامیتی 

.دنیبن باتفآ  گنر  نیمز  نیا ، زا  دعب  راذگم 

دریگب هراومه  تبیصم  درگ  هفوک  راذگم 

! الوم راذگم  مه  رب  کلپ 

.دنک بابلا  قد  ار  هنسرگ  ياه  هناخ  شود ، رب  امرخ  ناسنا  یسک  هچ  نیا  زا  دعب 
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دوش بنیز  یگتسخ  ياه  هناش  یسک  هچ 
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.دزادنیب ناطیش  ناج  رب  هزرل  یسک  هچ 

دشکب شتآ  ار  ناتسین  ّشب » رای  بر  ای   » زوس یسک  هچ 

دروآ دنهاوخن  بات  ار  وت  یب  ياه  بش  نیا ، زا  دعب  ياه  لخن 

تسا رهز  وت  زا  سپ  ياهامرخ 

تسا ترفن  خلت  معط  وت  زا  سپ  ياهامرخ 

تسا کشا  وت  زا  سپ  ياهامرخ 

! الوم راذگم  مه  رب  کلپ 

تسا مخز  هروک  نیا ، زا  دعب  هاچ 

تسا کشا  نوخ و  ناشفشتآ 

تسا هآ  ياه  هتخل  نیا ، زا  دعب  هاچ 

دید دنهاوخن  ار  حبص  يور  نیا  زا  دعب  هفوک  ياه  بش 

تسب دهاوخ  تخر  اه  هچوک  زا  يداش 

تسا هآ  دزوب ، میسن  هچ  ره  نیا ، زا  دعب 

تسا مخز  دباتب ، باتفآ  هچ  ره 

تسا ضغب  دفکشب ، لگ  هچ  ره 

! الوم راذگم  مه  رب  کلپ 

دنا هدرک  زیت  ار  ناشتلاهج  غیت  نایفوک ،

دنا هتخادنا  قرب  ار  ناشاهریشمش 

دنا هتفرگ  درگ  ار  ناشاه  هنایزات 

...دنز یم  دنخبل  ناشاهرجنخ 
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يداب تهزن  !/ نادب تاوما  رهش  ار  هفوک 

یهاوخن ار  اه  ناتـسلخن  باوخ  یب  درم  بش  همین  هآ  يرذگن ، شیافو  ياه  هچوک  زا  ات  هک  دراد  ار  یتبرغ  دوخ  اب  هفوک ، ياه  بش 
! دیمهف

ص:125

هرامش 66 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع یلع  نوخ  زا  رپ  هاگن  هک  لاح  .دوب  اه  یگنتلد  رهـش  تشاد ، شیاهراوید  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هتـسخ  هیاـس  هک  یتقو  هفوک ،
.درذگ یمن  يرگید  رباع  تبرغ ، نادرگرس  ياهداب  زج  هفوک ، زا  تسا ، هدیشک  رپ  رهش  ماب  زا  مالسلا 

راومهان ار  شهار  تخادنا و  یم  شیاپ  يولج  گنـس  دوب ، هداتفین  سفن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ياپ  يادـص  نینط  هک  یتقو  ات  هفوک ،
.درک یم 

.تسا هدرک  ادیپ  ارمالسلا  هیلع  یلع  اب  یهارمه  ياپ  هزات  تسا ، هدنامن  ياج  رب  وا  ياپ  ياه  هلبآ  نوخ  زا  يدر  زج  هک  نونکا 

درک و یم  شوگ  رد  هبنپ  دوب ، هدشن  مگ  شتیمولظم  خـیرات  يالبال  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زیمآ  هوکـش  ياهدایرف  هک  یتقو  ات  هفوک ،
یم زاـب  شیوخ  يوس  هب  مالـسلا ، هیلع  یلع  یهاوخ  تلادـع  يادـص  ساـکعنا  تخاـس و  یم  هیبـش  دازرداـم  نایاونـشان  هب  ار  دوـخ 

.تشگ

يریپ رد  لقعلا ، صقان  ناکدوک  نوچمه  هزات  تسین ، هاگآ  مالسلا  هیلع  یلع  هنابش  ياهزار  زا  یسک  هفوک ، ياه  هاچ  زج  هک  کنیا 
! تسا هتسشن  هفوک  راظتنا  رد  گرم  هک  دوس  هچ  اما  .تسا  هدرک  زاب  عامتسا  هب  شوگ  ملکت و  هب  نابز  شا ، یلاس  نهک  و 

هک تسا  يروبق  ناشاه ، هناخ  دـنا و  هدرک  مگ  ار  تایح  زار  هشیمه ، يارب  هک  نادـب  یناـگدرم  تاوما و  رهـش  سپ ، نیا  زا  ار  هفوک 
.تسا هدرک  نوفدم  دوخ  رد  نانآ 

ود بارحم  هب  ار  شتبقاع  دـناشن و  شا  یناشیپ  رب  تبرغ  غاد  دـناشک ، نوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لد  يایرد  هک  يرهـش  هب  نیرفن 
! .درک متخ  هدش  مین 

نایرقاب دیمح  / دیمهفن ار  وت  هفوک 

.رارق یب  نامز  تسا و  رات  هریت و  نامسآ 

.تسا بات  یب  هفوک 

.دچیپ یم  دوخ  هب  رحس 

.دزرل یم  دوخ  هب  هام 
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.تسا هدرک  مگ  ار  شیوخ  ياپ  تسد و  ریدقت ،

.دنز یم  اج  رد  نامز 

.دورب دیاب  درم ،

.دناوخ یم  ار  وا  یسک 

.دوش رون  ياه  هداج  رفاسم  ات  دیامیپ ، یم  ار  هفوک  ياه  هچوک 

.تسا برطضم  هفوک 

.دنز یم  سفن  سفن  نیمز 

.دوش یم  افوکش  دجسم  ناتسلگ  رد  شروضح ، لگ 

.دوارت یم  شنابل  گربلگ  زا  حبص ، زامن  منبش 

.دنتفاکش نامسآ ، قرف  هبعکلا ...» بر  ِتْزف و   » ...دپت یم  بارحم  بلق  ناهگان ،

.تفرگ نوخ  ار  باتفآ  هرهچ 

: دروآرب دایرف  نامز  تسیرگ و  قفش 

! دیمهفن ار  وت  هفوک  سوسفا ، ُتَِلُتق » ِْبنَذ  ِّيَأب  »

یقلاخ یلع  !/ نم يالوم  زیخرب ،

اه هچوک  نیا  .دننک  یم  وجتسج  ار  وت  انشآ  هدرگ  زونه  امرخ  نان و  ياه  هلوک  انشآ ! هبیرغ  يا  زیخرب  نم ! يالوم  زیخرب 

یسک هچ  دوب ، دهاوخ  هفوک  ناکدوک  سر  دایرف  یسک  هچ  وت  زا  دعب  .دنرظتنم  نامیتی  رادرب  ار  تا  هلوک  .دنـسانش  یم  ارت  ياه  مدق 
؟ تخاس دهاوخ  مارآ  ار  ناکدوک  ششزاون  تسد  دش و  دهاوخ  نامیتی  ردپ 

؟ دنونش یمن  ار  تیادص  اه  ناتسلخن  رگید  ارچ  تسا  بش  ياه  همین  زیخرب !

الا ریقفلا  محری  له  ریقف و  انا  ینغلا و  تنا  يالوم  ای  يـالوم   » ناوخب دـنراد ؛ تسود  ناگتـشرف  ار  وت  هجـض  ادـص  ـالوم ! نزب  داـیرف 
«. ینغلا

؟ ینک یمن  لد  درد  ارچ  یناد ، یمن  مرحم  رگید  ار  هفوک  ياه  هاچ  رگم  زیخرب !
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؟ مینک وجو  تسج  ناتسلخن  مادک  رد  ار  تیانشآ  سفن  يادص  نم ! يالوم  زیخرب 
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تقو زیخرب ، .تسا  رظتنم  هفوک  دجـسم  .دـیدن  باوخ  رد  زگره  ار  تراد  هدـنز  بش  ياه  مشچ  ناذا  .تسا  کیدزن  زامن  تقو  هآ ،
؟ يراذگ یم  رظتنم  ار  بارحم  ارچ  دوب ! زامن  تا  هغدغد  هک  وت  يزیخ ؟ یمن  رب  ارچ  ناج ! مالسلا  هیلع  یلع  ...زامن  تسا ، زامن 

.تفاین هتفخ  یلع  رادیب  مشچ  تفاکش  قافآ  هنیس  ات  رجف 

.دنشک یم  ار  تراظتنا  کمن ، وج  نان  ياه  هرفس  نم ! يالوم  زیخرب 

.دراذگب هک  هناش  رب  رس  وت ، زا  دعب  مالسلااهیلع ، بنیز  وگب  زیخرب و  نم ! يالوم  زیخرب 

.راذگن اهنت  مانشد  هنعط و  همه  نیا  نایم  ار  مالسلا » هیلع  نسح   » زیخرب و

، مالسلا هیلع  نیـسح  يولگ  دنناد  یمن  مدرم  نیا  دیاش  .دننک  ارادم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  وگب  هفوک  هتخآ  ياهریـشمش  هب  زیخرب و 
.تسا هدوب  ادخ  لوسر  هاگسوب 

.دننک شیاشامت  بوخ  ات  هدب  ناشن  ار  بنیز  هفوک ، ياه  ماب  هب 

.دنریگب هابتشا  یجراخ  رفاک و  اب  ار  وا  ادابم  ات 

.وگب نخس  نانآ  اب  مالسلا  هیلع  بنیز  تمرح  زا  يراذگ ، یم  ناکدوک  ناهد  رد  هک  نان  همقل  ره  اب  زیخرب و 

! زیخرب الوم ، زیخرب 

نایرقاب دیمح  «/ يدش راگتسر  وت  »

.مشخ رگید  یمین  رهم و  یمین  درک ؛ میسقت  ناوت  یم  مین  ود  هب  ار  وت  هاگن 

.اهراخ هرکیپ  رب  تسه  ینافوت  وت ، مشخ  ساسحا ، کچوک  ناتخرد  ناشفا  وترپ  وت  رهم 

يدمآرون هناخ  زا  وت 

دیشخرد یم  تا  هرهچ  نامسآ  رد  تیاه  مشچ  تباجن  دیشروخ 

.تسوت ربص  ناتسلخن  رهن  تا ، هنابش  ياه  کشا  هرطق  هرطق 

.تسشن تساسحا  ياه  هشیش  رب  هودنا ، رابغ  تسکش و  نیمز  هایس  گنس  رب  وت  راشبآ  تماق  دندرک ، رپ  رپ  ار  وت  سای  یتقو 

دش يربا  وت  هاگن  نامسآ  دعب ،
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تسیرگ زور  بش و  وت  نامشچ  ربا 

...تشذگ تشذگ و  اهزور 

تسیرگن اهتنا  هب  وت  ياه  مشچ 

«. هبْعَْکلا ِّبَر  ُتُْزف َو  « ؛ يدرک ریسفت  یترابع  اب  ار  یگدنز  هک  يزور  هب 

ییاضر هدیمح  / ...ربب الوم  هناخ  هب  ارم 

مونش یمن  رگد  ار  بش  هلان  يادص 

مونش یمن  رگا  تسا  لال  هثداح  نابز 

رگم هتفر  قیمع  یباوخ  هب  هفوک  مشچ  ود 

؟ مونش یمن  رحس  ره  ار  وت  ماگ  برض  هک 

هدش دنلب  نامسآ  تفه  هب  هاچ  ِتسد  ود 

مونش یمن  رت  شیب  نیا  زا  هلان  ِزوس  و 

زاب ار  تا  هتفرگ  شتآ  هّجض  يادص 

مونش یمن  رو  هلعش  يا  هرجنح  ِنایم 

روبص ياه  هظحل  زیربل  ِمغ  يدنام و  وت 

مونش یمن  رد  تشپ  ار  همطاف  يادص 

تساخ دهاوخن  رب  هفوک  زا  يا  هلان  نینط 

مونش یمن  ربب ، الوم  هناخ  هب  ارم 

وت زا  دعب  ِغارچ  دتفا  یم  داب  تسد  هب 

وت زا  دعب  هغالبلا  جهن  هثداح  ِتسد  هب 
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اه نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  جورع 

ییاضر هدیمح   / نامسآ هدوشگ  شوغآ  رد 

؟ دتفا یم  كاخ  رب  تیاه  ماگ  يور  هب  ور  راهب ، هچ  ره  هک  دنا  هدناوخ  ارف  هچیرد  مادک  زا  ار  وت 

؟ تسا هدیشک  شوغآ  رد  گنت  ار  وت  گنر ، زا  يروشنم  هک  هدناوخ  ارف  نشور  هچیرد  مادک  زا  ار  وت 

.امرخ ياه  هفوکش  راشرس  يوب  اب  دننز  یم  ادص  اه  نامسآ  ار  وت 

.يرود اه  لاس  سپ  زا  هناردام  ياه  شزاون  سنج  زا  هدوشگ  یشوغآ  اب  دنیشن  یم  هراظن  هب  میرم  ار  وت 

.ینک یم  رون  ِعامس  نامسآ ، ِتسد  الاب  وت  نایصع و  زا  رو  هلعش  یهوک  هتفرگ ، شتآ  یخیرات 

سفن وس  نیا  نوماریپ ، مکارتـم  ياوـه  رد  نز  جوـم  تیاحیـسم  مد  وـس  نیا  نامـسآ ، رب  هریخ  خـیرات  سپ  زا  مشچ  نارازه  وـس  نیا 
.ندیسر يوب  هب  هتشغآ  تیاه 

یم کلپ  دـنرگن و  یم  هریخ  هک  توهبم  ییاه  مشچ  هتفرگ ، شتآ  ياه  بیلـص  ار ، كاـخ  يا  هتـسشن  اـشامت  هب  رون ، هچ  نآ  ناـیم 
.ار تزاورپ  هاگنالوج  ار ، نامسآ  دننز 

.یهد یم  بیس  ياه  هفوکش  يوب  هتسهآ ، يرذگ  یم 

.نامز هاگن  زا  دوارت  یم  تریح  دنک ، یم  توکس  خیرات ،
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.دیشروخ اب  دنا  هدروخ  دنویپ  اه ، نامسآ  رد  دنا  هتسویپ  وت  ياه  تسد  دناد  یمن  رهش  نیا 

.دسر یم  اهربا  ات  وت  ياه  ماگ  ّدر  دناد  یمن  رهش  نیا 

.تمالک ینشور  رب  تیاه و  مشچ  ینشور  رب  وت ، ياه  تسد  ینشور  رب  ددنب  یم  مشچ  هدش ، انیب  وت  مد  زا  هک  رهش  نیا 

.هوک زا  دور  یم  الاب  اباحم  یب  دشک و  یم  شود  رب  ار  وت  بیلص  هدز  نایغط  رهش  نیا 

...رهش نیا  ار ، شیوخ  روگ  دنک  یم  لمح  شیوخ  ياه  هناش  يور  رهش  نیا 

.راهب سنج  زا  ییادر  رد  رون ؛ رد  یچیپ  یم  نانچ  مه  وت  و 

.تسا هدرک  رک  ار  ناشیاه  شوگ  تلفغ ، زا  يراز  هبنپ  هک  رهش  ياه  شوگ  دونش  یمن  ار  تیادص 

.دسر یم  نامسآ  شکرمک  ات  تیاه  تسد 

.هشیمه زا  رتالاب  نامسآ  رد  یناخرچ  یم  مشچ  میرم و  دراشف  یم  ار  تناتسد 

.دنا هدمآ  زاوشیپ  هب  کئالم  ار  تزاورپ  ياه  لاب 

.تسا هدماین  ياهزور  خیرات  تدنلب  یناشیپ 

؟ رون باکر  رد  يدرگ  یم  زاب  نشور  زور  مادک 

خیم راهچ  بیلص و  وس  نیا 

یهایس توکس و  وس  نیا 

یم هک  وت  ياه  تسد  امرخ و  یخیرات  ياه  هخاش  رب  هدـیچیپ  میرم  قیقر  دـنخبل  کیالم ، ياـه  لاـب  رطع  زا  راشرـس  ییاوه  وس  نآ 
ندیسر دصق  هب  ار  نامسآ  دنفاکش 

؟ رون باکر  رد  تیاه  ماگ  ّدر  اب  ینافوکش  یم  ار  راهب  زیربل ، هقیقد  مادک 

؟ ...نامسآ مادک  زا  ار  وت  ...هچیرد ؟ مادک  زا  ار  وت 

یناما مثیم  / يوش یم  احیسم  وت  و 

دش دهاوخ  رارکت  يدژارت 
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تشذگ یهاوخ  توکلم  ياه  هزاورد  زا  دیشک و  یهاوخ  شود  هب  ار  تیاه  جنر  هک  درذگ  یمن  يرید 
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توکـس هزور  هک  تردام  یتفای ، دـلوت  هزجعم  نماد  زا  یتشادـن و  ردـپ  دـنا ؛ هدوب  یلجت  ياـه  هیآ  ود  ره  تا  یگدـنز  گرم و  وت 
.دندرواین نامیا  هک  غیرد  اما  ...يدش  ینابرهم  رهم و  ربمایپ  ات  داد  بات  ار  تا  هراوهگ  لیئربج ، يدمآ و  نابز  هب  تفرگ ،

.دنزیوایب نآ  زا  ار  تا  هدروآ  هیده  ياه  یسلطا  ات  دنا  هدروآ  بیلص 

تـساوخ ربارب  رد  زین  اه  هوک  هک  دنناد  یمن  ...ار  ادخ  همان  دـننک  هراپ  دـننیبب و  رپرپ  ار  تداعـس  يدانم  ياه  كدـصاق  دـنهاوخ  یم 
.دنوش یم  هاک  یهلا 

؟ دشکب ریجنز  هب  ار  تقیقح  دهاوخب  هک  تسیک 

دسرب نیشن  كاخ  ياه  لیسف  شوگ  هب  اه  ناشکهک  يادص  دنراذگن  دنهاوخ  یم 

.دمآ دنهاوخ  رد  وناز  هب  ناشنادجو  همکحم  رد  يدوز  هب  هک  دنناد  یمن 

.دش دهاوخ  رارکت  يدژارت 

دش دهاوخ  هتسب  ناراب  لوزن  ياه  نادوان 

دش دهاوخ  هتسب  میسن  شزاون  ياه  هرجنپ 

دش دهاوخ  هتسب  روضح  هتسخ  ياه  کلپ 

«. داد میهاوخ  تشگرب  ار  دیشروخ  عولط  »

دنداد باوج  گنس  اب  ار  شتقادص  ای  دنتفرگ  هدینشن  ای  دش  هداتسرف  هک  يربمایپ  ره 

! تسین نتساخرب  هب  یلیم  ار  اه  هداز  یمدآ  يراگنا 

دنک یمن  نشور  ار  ناش  یکیرات  يا  هبوت  رون  هک  دنا  هدوب  نایصع  نیشنرتسکاخ  ردق  نآ  اه  بلق 

...ار ادخ  يادص  دنونشن  ات  دندیشک  ار  ناشیاه  شوگ  هدرپ  ای  دندوشگ  شا  هنعط  هب  نابز  هناروسج  ای  دش  هداتسرف  هک  يربمایپ  ره 

دیدپ دوش  تقیقح  هاگشیپ  هک  ادرف 

درک زاجم  رب  لمع  هک  يورهر  هدنمرش 

دش دهاوخ  رارکت  يدژارت 

تفرگ میهاوخ  سپ  زاب  ار  وت  ام 
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دز یهاوخ  دایرف  ار  تا  هیالگ  تمایق ، يادرف 
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دوب دهاوخ  تیدبا  تشهب  هک  نیمز  یکچوک  هن  وت  هاگلزنم 

تفر یهاوخ  اه  نامسآ  هب 

يدیود هناقشاع  رطخ و  ياپ  هب  اپ  ار  تتلاسر  وت 

دمآ دنهاوخ  تلابقتسا  هب  رورس  ياه  لادم  مسبت و  ياه  هلایپ  هک  اهدنخ  شیر  اهدنخ و  شین  هن  رگید 

دنراپسن فیرحت  تراغ  هب  ار  تیاه  هتشون  تسد  ات  رادرب  ار  لیجنا 

دیسر دهاوخ  نایاپ  هب  يدژارت  درذگ و  یمن  يرید 

! يراگتسر يادن  نیرخآ  اب  سفنمه  و  جع ) ) دوعوم اب  ماگمه  يوش ؛ یم  احیسم »  » وت دش و  دهاوخ  مامت  ادخ  تجح 
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سدق یناهج  زور 

هراشا

هعمج

نابآ 1383  22

ناضمر 1425  28

Nov. 12  . 2004

ییاضر هدیمح  / گنس رتوبک و  یتشآ 

دایرف تسا  هتـسکش  ار  خیرات  رمک  وت ، ياه  هناش  رب  هوبنا  ياه  هتـشک  نیا  اه و  غاد  نیا  اهدرد ، نیا  وت ، اب  اون  مه  میاوت ، اب  ادص  مه 
.ار تیاه  جنر  میناوخ  یم  زاوآ  وت ، هاگولگ  زا  وت  هرجنح  يادص  مه  مینز ، یم 

.ار اهریجنز  مامت  ینک  هراپ  ات  ار  اهراصح  یمامت  میرب  یم  گنچ 

دورن الاب  وت  شوغآ  زا  هراوآ  بش 

دورن ادوهی  موقلح  هب  وت  كاپ  نوخ 

هب لسن  ددرگ و  یم  هنیـس  هب  هنیـس  هک  تسوت  ياهدرد  ناتـساد  نیا  ار ، كالفا  دنازرلب  دیاب  كاخ ، ناکرا  رد  دچیپب  دیاب  تیادـص 
.دراد ار  وت  ناینابرق  كاپ  رطع  هشیمه  زا  رتافوکش  لسن ،
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یگداتـسیا ساپ  هب  تخرد  ره  زورما ، يا و  هدز  مقر  گنـس  اب  ار  خـیرات  شیپ ، اه  لاس  زا   » نامز ياهزیلهد  رد  تیادـص  دـچیپ  یم 
.دهد یم  گنس  ياه  هناوج  تا 

فلع راذـگن  وت ، هاگداز  تسا  نیطـسلف  اج  نیا  تسد ، الاب  یبآ  هرتسگ  رد  ریگب  لاب  ار ، تیاپ  رب  هدـیچیپ  ياـهریجنز  نیا  نک  هراـپ 
تدـنازرل و یم  تیولگ  رد  هدروخ  هرگ  يوگم  هدـقع  نیا  هک  تساه  لاس  هچ  .تروشک  راوتـسا  ياه  هخاـش  رب  دـنچیپب  زره  ياـه 

.دهد یم  رپ  لاب و  ار  وت  راشرس  ياه  غاد  ناتسگیر  ناتسگیر  گنس ، ره  دنوش و  یم  هلولگ  تناتسد 

ناتخرد هک  تساه  لاس  هچ  تا ! هرعن  يادـص  ره  اب  دّرغ ، یم  نامـسآ  ینز و  یم  دایرف  ار  تناـهن  ياـه  جـنر  هک  تساـه  لاـس  هچ 
یم تناردـپ  نهک  ياه  مخز  زا  ربخ  نالان  داب ، رد  ياـه  هیفچ  دـنهد و  یم  نونج  نوخ و  ياـه  هویم  داـب ، رد  تشیرپ  وسیگ  نوتیز 

.دنهد

! تسیاب

.سدق يوربور  ار  تدادجا  یخیرات  ياهزامن  دنبب  تماق 

! تسیاب

هام ات  شکب  هرعن 

هتفرگ مغ  ینامسآ  رد  هدب  رپ  لاب و  ار  تا  یگداتسیا  تسیاب و 

رب یناشیپ  هدجس  رد  زونه  هک  نیرید ، هاگ  هلبق  نیا  سدقملا ، تیب  درگ  خرچب  ار  تب  هچ  نآ  يزادنیب  دیاب  تسا ، تارمج  یمر  نیا 
.دیاس یم  كاخ 

تسا برع  بضغ  دنز ، یم  جوم  وت  ياه  نایرش  رد  هک  ینوخ 

نک دنلب  ار  تیاه  تسد 

.ار نوماریپ  مکارتم  ياوه  دفاکشب  تسا ، هتسب  هفطن  تیاه  مشچ  رد  هک  یمشچ  راذگب 

دنکن مخ  ار  تتماق  هک  تسیاب  يروط 

داب زا  یلیس  هچ  نآ  ره  نافوت ، هچ  نآ  ره 

...وت اب  اون  مه  میاوت ، اب  ادص  مه 
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يوسوم همطاف  دیس  / ییاهر هتفرگ  هم  زاوآ 

تساحیرا يزرم  هاگودرا  اج  نیا 

.دیآ یم  باسح  هب  رجاهم  دوخ ، رهش  رد  سک  ره  هک  تسا  ینایاپ  هطقن  نامه  اج  نیا 

ار ییاهوتسرپ  لیخ  نم  .دنا  هدمآ  شتآ  نوخ و  نارابمب  ریز  زا  رخآ  دنا ، هدنهانپ  زین  دنا  هتسشن  اه  میـس  يور  هک  یناگدنرپ  اج  نیا 
.دنا هتشگرب  نیگمهس  ینافوت  زا  هک  منیب  یم 

.یتشگرب چیه  یب  دنهد ؛ یم  تفر »  » طیلب طقف  اهراطق  اج  نیا 

.تسا نیمزرس  نیا  هدیسر  ياه  نوتیز  نانوچ  شنامدرم  زبس  تاملک  هک  تسا  نیطسلف  اج  نیا 

.دنناوخ یم  ار  تاروت  زا  رگید  یتئارق  زرابم ، نادرم  دننک و  یم  فراعت  هدناوخان  نانامهیم  هب  گنس  لگ  اج  نیا  رد 

.اه گنس  باترپ  تعاس  تعاس : نیا  تسوت و  یناهج  زور  زورما  ما ، هدینش  اهراب  ار  ترّطعم  مان  زورما  سدقم ، نیمزرس  يا  هآ ،

هب هک  روط  نامه  .میزومآ  یم  ار  هضافتنا  سرد  زین  نامیاه  هنیآ  هب  ادرف  ام  هک  میخژد  موش  يا  داب ، هراپ  هراپ  ناتیادـص ، هیرک  هفطن 
ینوخ ياه  لاغترپ  ِيداهـشتسا  تایلمع  رد  مینک و  یم  يزاساج  توراب  اه ، جنران  راهب  بلق  رد  اهزور  نیا  رد  نامناکدوک  هراوهگ 

رد مدحبـص  مناوخ و  یم  ار  یئاـهر  هتفرگ  هم  زاوآ  ناهاگنابـش ، .نم  قشاـع  بلق  لوا  هلبق  يا  سدـق ، يا  هآ  تفاـی  میهاوخ  روضح 
دق رادراـخ  میـس  زا  رتارف  وت  زره و  ياـه  فلع  يوس  نآ  رد  ما و  هداتـسیا  زرم  سوـسفا  رد  نم  منک  یم  سفنت  وـت  هناقـشاع  ياوـه 
رد زورما  نم  سدـقم  نیمزرـس  يا  دنکـش  یمن  اـه  نیتوـپ  شروـی  ریز  رد  تناـناوجون  ياـه  هناـش  هـک  مراد  نـیقی  نـم  يا  هدیـشک 

راهب هشیمه  ياه  لگ  یئامیپهار 

ویوآ لت  رد  نانمیرها  راذگب  متسرف -  یم  ار  هچغاب  خرـس  ياه  لگ  ِنوخ  تنت ، قیمع  ياه  مخز  يارب  منک و  یم  تکرـش  هضافتنا 
ادرف هدـیپس  هب  نم  تسا و  کیدزن  تایلمع  زور  دز ، میهاوخ  نوخیبش  ناشباوخ  هب  سوباک  نوچ  اـم  هک  دـنورب  یناتـسمز  باوخ  هب 

.مراد نامیا 
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یناما مثیم  / تسا نم  هشیر  نم  نطو 

.یگراوآ ياه  لاس  اب  انشآ  نطو ، رد  بیرغ  ما ؛ ینیطسلف  کی  نم  سیونب 

.تسا دوعوم  ضرا  هدیتفت  ياه  كاخ  نیمزرس 

.تسا هدش  هایس  ياهداب  اهداب و  درگ  هاگتماقا  هک  تسا  یحو  كربتم  يایفارغج  نم  نیمزرس 

.تساه گنلپ  اه و  گرگ  هرد  منهج  تسا  يرید  هک  تسا  نیمز  هتفر  تراغ  هب  ِتشهب  نم  نیمزرس 

.تسا هدوب  اه  هتشرف  هاگدورف  شا  هعطق  هعطق 

همانسانش هدیسوب و  مالـسلا  هیلع  حیـسم  یـسیع  ار  شیاه  تشخ  هدیچ ، مالـسلا  هیلع  ربمایپ  نامیلـس  ار  ام  سدقملا  تیب  ياه  گنس 
.تسا هدرک  اضما  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ار  ام  لیلخلا » »

.تسین اهراد  راخ  میس  اه و  حالس  نیشن  وید  تسین ، اه  هداز  سیلبا  تنطلس  تخت  نم  نیمزرس 

.درک دهاوخ  عافد  شا  هناخ  تمرح  زا  شدوخ  هناخ  بحاص 

.دنهار رد  لیبابا  ناگدنرپ 

.دش دهاوخ  نارابگنس  رگید  راب  کی  هربا  هاپس 

.تفرگ میهاوخ  سپ  زاب  ار  نام  نیمزرس  ام 

.ما ینیطسلف  کی  نم  سیونب 

.تسا هدش  دیهش  هک  تساه  لاس  دوب و  زرواشک  مردپ 

.تسا هدرک  گرزب  کشا  نان و  اب  ارم  مردام 

.دنا هتشاک  مدنب  رد  مخز  مّنس  هزادنا  هب 

.دنسانش یمن  محرت  اه  گنفت  هک  داد  دهاوخ  تداهش  مندب 

.ما هتفاین  ادخ  زج  یسر  دایرف  هنوگ ، لالب  هک  دنا  هدرک  لام  دگل  ار  ما  هنیس  ردق  نآ  اه  همکچ 

.مشورف یمن  يدرمان  چیه  هب  ار  ما  يدازآ  اما  نم  دنا ؛ هتشاذگ  ما  هرجنح  هب  رجنخ 
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.دنهدب شا  هیده  دنناوتب  هک  تسین  الاک  نم  تمارک 
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.دننک نام  هراوآ  راذگب  دنزیرب ، نامرس  رب  راوآ  راذگب 

.تسا نم  هشیر  نم  نطو 

.دُرب یمن  شیوخ  هشیر  زا  یتخرد  چیه 

.تخومآ مهاوخ  ار  تمواقم  اه  هقعاص  اه و  لیس  موجه  زا  نم 

« ماسق نیدلازع  خیش   » ارم هار  نیسای .» دمحا  خیش   » راد ثاریم  یقاقش » یحتف   » دیهش راد  ثاریم  ما ؛ ینیطسلف  کی  نم  سیونب 

.(1)« دیریمب نادیهش  نوچمه  : » تسا هتشون  شنوخ  بّکرم  اب 

.هتفر داب  رب  ياه  هیفچ  هب  مسق 

.دنزرل یم  ندرک  هیرگ  ماگنه  هک  ییاه  هناش  تیمولظم  هب  مسق 

.اه هناخ  هناتسآ  رب  هدیکشخ  ياه  نوخ  هب  مسق 

.دندولآ رهز  ياه  هاگن  فده  نیرخآ  هک  اهرواب  هب  اه ، بلق  هب  مسق 

.تسا کشا  زا  رپ  هشیمه  شلیبنز  ددرگرب و  نابایخ  زا  دنخبل  اب  هدشن  راب  کی  هک  ردام  یکاخ  رداچ  هب  مسق 

ياهراتفک دـننزب و  مه  هب  ار  نام  هنایـشآ  هدرک ، زیت  نادـند  ياـه  سکرک  تشاذـگ  میهاوخن  نامنادیهـش ، دولآ  نوخ  نفک  هب  مسق 
.دنشکب راظتنا  ار  نامن  داد  ناج  تسرپ ، هدرم 

.تخیمآ میهاوخ  رهز  هب  ار  ناشبآ  دوبر ، میهاوخ  ار  ناشباوخ 

.دزرلب ناشمشخ  راجفنا  زا  ام  ياه  لد  دننیشنب و  تحار  تواسق  هلیبق  نیا  دانع و  هریشع  نیا  تشاذگ  میهاوخن 

یبآ هب  ور  هک  شا  ییالط  دبنگ  لثم  راودیما  دنا و  خیرات  نامدای  هک  شیاه  گنـس  لثم  راوتـسا  میـسدقملا ؛ تیب  فلخ  نادنزرف  ام 
.دراد اه  نامسآ 

.میا هدروآ  نامیا  ادخ  هدعو  هب  ام 

.تشاذگ دهاوخن  اهنت  ار  شرگ  يرای  ياه  تسد  ادخ 

« ْمْکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو    َ هّللا ُرُْصنَت  ْنإ  »

ص:138
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ص 33. ج 2 ، یمیکح ، دمحم  همجرت  نیطسلف ، مدرم  ناتساد  دنا  هدنز  زونه  ام  ياه  هشیر  - . 1
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داژن يدهم  دیما  / میوش یم  زاغآ 

میوش یم  زاغآ  نت  هب  نت  ياه  گنج  رد 

میوش یم  زاغآ  نفک  رد  تسام ، مسر  نیا 

قشع عورش  زا  ولگ ، نوخ  يادتبا  زا 

میوش یم  زاغآ  نتشیوخ  ياهتنا  زا 

زاب دننز و  یم  نامشتآ  راو  سونقق 

میوش یم  زاغآ  نتخوس  يالبال  زا 

مینک یم  هنخر  بش  ورملق  رد  مارآ 

میوش یم  زاغآ  ًاتعفد  حبص  ياپمه 

تسام مان  هب  تبون  دراد ، همادا  يزاب 

میوش یم  زاغآ  نتخاب  ِدعب  هزات  ام 

يرماس نیگنس  هیاس  مغر  هب  يرآ ،

میوش یم  زاغآ  نطو  نیمه  زا  زور  کی 

نک ربص  دنروش ، هعیلط  اهرعش  نیا 

میوش یم  زاغآ  نخس ، دش  مامت  یتقو 

يولع ناملس  دیس   / دولآ نوخ  ياپ  در 

دوهی نازخ  نات  زبس  رس  لد  اب  درک  هچ 

دوعوم یضارا  يا  ناترس ، رب  تفر  هچ 

بش نیا  تخب  دوپ  رات و  زا  نهریپ  تخود  هچ 

دوبن هراوق  یکی  ار  امش  نارتخد  هک 
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نوگش هراتس  یب  تخب  یب  بش  نیا  رد  یهز 

دوواد هراتس  نوگش  تسا  کتخب  هک 

دراب یم  خرس  شاباش  هلی  نامسآ ، زا 

دولآ نوخ  ياپ  ّدر  نیا  دسر  یم  هلجح  هب 

يولع ناملس  دیس   / دوواد هراتس 

دینک رطخ  ناتادر ، تخر و  هلعش  مخز و  يا 

دینک رمج  یمر  هک  دیا  هتسب  مارحا 

دزو یم  دوواد  هراتس  بش  زا  رفک 

دینک رمقلا  ّقش  هزجعم  ياه  تسد  اب 

یهگناو دنتشذگ ، بآ  زا  ناینوعرف 

دینک رگد  یمزع  هک  هداد  مایپ  یسوم 

دیهد رت  شیب  ادخ  يارب  رگا ، تسا  نوخ 

دینک رت  شیب  ار  هقشاعم  رگا ، تسا  قشع 

ار شیوخ  تسا ، نیون  مظن  ضقن  هک  ندوب » »

دینک رشب  قوقح  مودق  ینابرق 

يولع ناملس  دیس  / نوتیز هلاس  رازه  مخز 

.تسا هتفکش  نوخ  رپ  لد  ار  لین  دنتفگ 

تسا هتفکش  نوتیز  هزات  مخز  دنتفگ 

نینچ نیاک  تسا  میلک  خرس  تارطاخ  نیا 

تسا هتفکش  نوراه  هتفرگ  نوخ  مشچ  رد 
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شا هنهک  تاحارج  هک  یسدقم  كاخ 

تسا هتفکش  نوناق  همکچ  ریز  راب  نیا 

تساجک ندش  ابیز  نتفرگ و  اپ  دیما 

تسا هتفکش  نوعاط  بش  رد  هک  يا  هچنغ  اب 

دروایب مهرم  دیایب و  رگم  یسیع 

تسا هتفکش  نوتیز  هلاس  رازه  مخز 

يولع ناملس  دیس  / لیبابا تبون 

دسر یم  لیف  اب  ههربا  هاپس  یتقو 

دسر یم  لیب  ابا  ياه  گنس  هب  تبون 

تسین گنس  ریغ  ام  یتسه  هک  ام  میهوک 

دسر یم  لیوأت  هب  هک  ینطنطم  نتم 

زونه دشک  یم  نانع  هتشذگ ، شرس  زا  بآ 

دسر یم  لین  اب  هک  تسا  یمطالت  ار  ام 

دنا هتشون  بش  زا  سوه  سوه  ار  دوملت » »

؟ دسر یم  لیجنا  هناقشاع  حبص  یک 

تشذگ نارعاش  رب  هچ  میرذگب  راذگب 

دسر یم  لیعافا  ناوختسا  هب  خوآ 

ص:141
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هللا همحر  ییابطابط  نیسح  دمحم  دیس  همالع  هّللا  تیآ  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش کی 

نابآ 1383  24

ناضمر 1425  30

Nov. 14  . 2004

یناما مثیم  / جوا ات  هرذ  هرذ 

لیب ار  رقف  ياه  هعرزم  يرمع  هک  لاس ، دنچ  هن  شا  هدیکورچ  ياه  تشگنا  دوب /  هدرک  هرود  ار  ملع  رهـش  تفه  ییاهر /  ات  هلپ  هلپ 
(1) دوب هدز 

دنناد یم  زیربت  ياه  غاب  هچوک  دنیچب  قشع  هشوخ  هشوخ  دراکب و  مدنگ  هناد  هناد  ات  شلکوت ، دیما و  هب  دوب  هدز  هرگ  ار  شلمحت  / 
.تشاد قلعت  گنر  هچ  ره  زا  دوب  دازآ  دوب ، هدمآ  زیربت  زا  هک  وا  و  درب /  یم  هار  بیغ  زا  یتسد  اهنت  ار   (2) هدیسر ون  میتی  هک 

(3) .دناسرب شتیاهن  هب  ار  تمکح  دنک و  ترایز  مق  رد  ار  اردصالم  ياه  سفن  ات  دوب  هدمآ 

.درد هیاسمه  دوب و  هدش  سرد  هرجح  مه 

ص:142

، یمالسا يروهمج  بزح  رشن  یئابطابط ؛ همالع  هماندای  یگنهرف ؛ تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسوم  رـشن  یئابطابط ، همالع  هماندای  - . 1
.72 صص 67 -  دادرخ 1361 ، لوا ، پاچ 

..نامه - . 2
..نامه - . 3
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.درک یم  قشم  ار  شا  یگدنز  ياپیلچ  حبص ، ات  بش  دیشک و  یم  شود  هب  ییاهنت  ار  شتولخ  راب  هلوک 

؟ دروآ یم  بات  ار  یگرزب  نآ  اب  ینادرم  هنوگچ  یکچوک  نیا  اب  نیمز ،

رود هب  یتقو  دوب /  هتسب  فص  هک  دوب  ینعم  ایرد  ایرد  شذفان ، هاگن  تشپ  .دندوب  هتشون  شا  هنیس  ياهرطس  يور  هیآ ، هیآ  ار  نآرق 
.تفر یم  رتارف  قفا  هچ  ره  زا  تسیرگن ، یم  اه  تسد 

، تشون یم  یتقو  دناوخ /  یم  ادخ » ، » دناوخ یم  یتقو  دید /  یم  ادخ »  » تسیرگن یم  یتقو  دیشروخ /  نشور  لصا  هب  دوب  هدیسر 

وت اب  تشاد  اه  فرح  هک  دوب  شتوکس  شنخس  نیرت  ینالوط  تشون /  یم  ادخ » »

.درک یم  لجخ  دوب ، شا  یلاوح  رد  هک  ار  هدارا  هچ  ره  شراقو 

.تشذگ یم  ایند  ياهرادراخ  میس  زا  كدنا  كدنا  هکلب  نیمز ، يور  هن  اما  تفر ، یم  هار 

! تسا هدوب  یگرزب  نادرم  هچ  هاگداعیم  یکچوک ، نیا  اب  نیمز  یتسار ، هب 

اهدعب زیربت ، میتی  دندیـشخب /  یگدنز  ناشدوخ  رد  یگدنز »  » هب دندرک و  ینعم  ار  جنر » ، » دـندروآ رد  وناز  هب  ار  ربج »  » هک ینادرم 
ناـهج ود  ره  تعـسو  زا  اـت  دوب  هداد  زاورپ  ار  جـنر » قـشع و   » لاـب ود  تسیز و  یم  شا  هناـمز  زا  رتارف  دوـب ؛ هدـش  قرـش  فوـسلیف 

.درذگب

یم باوث  ار  شیاه  هتخومآ  اه و  هتخودنا  اه و  هناشن  یب  رد  اه ، هنارک  یب  رد  تسا  هداتـسیا  اه  هزادـنا  اه و  مجح  زا  رتارف  وا  کنیا 
دنیب

لمح تیدبا  ياه  هناش  کنیا  ار  شحور  تمظع  .تسا  هدش  دیـشروخ  بورغ  عولط و  رادم  هک  قفا  رد  يراگنا  تسوا  هاگن  دادتما 
.دنک یم 

: دراد یم  رب  جوم  اه  هنارک  رد  نانچمه  تسا  همالع »  » يادص اما  دنناد ؛ یم  هچ  اه  هشیدنا 

هار مدرب  مدوخ  هن  دیشروخ  همشچ  رس  هب  نم  »

« درب الاب  ارم  وت  رهم  مدوب و  يا  هرذ 

يداب تهزن  لماک /! حور  کی  زا  يرادرب  هدرپ 

نیرتزبس زا  تدوجو  هیبط  هرجش  يرب و  یم  تشهب  لها  ناناوج  دّیس  ود  ره  هب  بسن  تدایس ، ماقم  رد  هک  رتالاب  نیا  زا  یتفارـش  هچ 
.دریگ یم  هشیر  تنج  يابوط  ياه  هخاش 
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ادهـشلادیس دالوا  زا  هک  تردام  وس و  کی  زا  دوب ، مالـسلا -  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ملاع -  نابوخ  هلـسلس  رـس  لسن  زا  هک  تردپ 
.داد یم  دنویپ  توبن  تیب  لها  هب  ار  وت  رگید ، ییوس  زا  مالسلا ، هیلع 

دوب و يربک  تفالخ  یمظع و  تیالو  هب  لاصتا  رد  تدوجو  دـنبدنب  هکلب  دوبن ، ضحم  یثراو  ینوخ  باـستنا  کـی  دـنویپ ، نیا  اـما 
یهار تفاکـش و  ار  تا  هنیـس  شرون ، دومن و  همیرک  تایآ  تقیقح  زا  مهُلم  ار  تا  هنیـس  یحو ، نادناخ  هب  تباستنا  لاصتا و  نیمه 

.دوشگ تناگدید  شیپ  رد  ار  تدحو  هب  ترثک  انعم و  هب  ظفل  نطاب ، هب  رهاظ  زا 

نآرق بلق  اـت  یتشادرب و  هّللا  مـالک  زمر  زار و  زا  هدرپ  يدرک ، یمن  ملکت  ینآرق  ناـبز  هب  زج  تا ، هرمزور  مـالک  رد  یتـح  هک  وت  و 
.يدومن فشک  ار  نآ  یناهن  رارسا  یتفر و  شیپ 

ناـنزهر راـیغا و  زا  ار  رهُم  هب  رـس  ياـهزار  یتشاد و  یم  هگن  لد  رد  ادـخ  ّرـس  هک  يدوب  یهلا  بیغ  نیازخ  نارادزار  زا  وت  هچ  رگا 
ار وت  هک  تسا  هدرک  ادیپ  تأشن  وت  یـسیونشوخ  طوطخ  مخ  چیپ و  رد  هیبیغ ، زومر  نآ  زا  ياه  هناشن  ییوگ  اما  يدرک ، یم  نامتک 

.درب یم  ییادیش  ياهوت  رازه  ات 

یلجتم ار  قشع  شطوطخ ، يانحنا  رد  هنادوخیب  هک  درک  دـیاب  هچ  ار  تسد  دزاسن ، شاف  ار  هّللا  رـس  اـت  دز  یلفق  ناـهد  رب  ناوتب  رگا 
!؟ دزاس یم 

ات دـندوب ، هداهن  تعیدو  هب  زین  ام  هنیـس  رد  موجن  تایه و  ملع  زا  یکدـنا  ای  دوب  بش  نامـسآ  ناگراتـس  اب  یتفلا  زین  ار  ام  شاـک  يا 
اب ار  وت  میتفای  یم  رد  زین  ام  ات  دش ، یم  اشفا  تا  یهاگرحس  ياه  شیاین  دّجهت و  نآ  زا  یشخب  ینامسآ ، نارتخا  اب  ياوجن  رد  دیاش 

؟ دندرب یم  ینارون  ياه  جارعم  یناحور و  ياهرفس  هب  تلیاضف  نابدرن  مادک 

رد ار  اه  ناکم  اه و  نامز  مامت  يدرک و  یم  قافآ  سفن و  اریـس  وت ، هک  دوبن  نابدرن  هب  يزاین  تلد ، ياهرپهاش  نآ  اب  ار  وت  هچ  رگا 
؟ يدیدرون یم 

! میناد یمن  چیه  وت  زا  میسانش و  یم  كدنا  رایسب  ار  وت  ام 

ات لوصا ، هقف و  زا  تسا ؛ هداهن  رـس  تشپ  ار  هتخانـشان  ياه  هار  دراد و  لیاضف  زا  يا  هشوت  داز و  شتاـیح ، راـب  هلوک  رد  هک  يدرم 
.مالک قطنم و  برع و  تایبدا  ات  موجن  هسدنه و  تایضایر و  نیا  رعش ، ات  یسیونشوخ  زا  تمکح ؛ هفسلف و 

! درادرب ترهطم  حور  هتخانشان  فئارظ  زا  هدرپ  دهاوخ  یم  هک  ملق  نیا  دراد  يا  هدوهیب  شالت  هچ  سپ 

! دیاشن ار  هصقان  حاورا  لماک ، حور  کی  زا  يرادرب  هدرپ  يارب  هک  نآ  لاح 
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یناوخباتک باتک و  زور 

يوسوم همطاف  هدیس  / هشیدنا كانبات  ياه  هویم 

ردک تاملک  اب  هک  تسا  سدقم  ردق  نآ  باتک ، تسا  هتشاگن  ار  نآ  لزا  زور  یتسه  بتاک  هک  ینامـسآ ، تسا  يا  هنیجنگ  باتک ،
.دنارظتنم نانچمه  هسفق  رد  اه  باتک  .تفشآ  ار  شیایؤر  دیابن 

.تسا یباتفآ  قاتا ، ياوه 

دریگ یم  رب  رد  ار  مکچوک  هناخباتک  ياضف  رون ، سنج  زا  یناراب  منک -  یم  كاپ  ار  اـه  باـتک  كاـخ  درگ و  میـسن ، ِلامتـسد  اـب 
.موش یم  راشرس  شتاملک  رطع  زا  منز و  یم  قرو  ار  یباتک 

نوچ مه  تاملک ، منز و  یم  مدق  اه  باتک  غاب  رد  دوش  یم  يراج  منهذ  هناخدور  رد  ناگدنرپ  زاوآ  مناوخ ؛ یم  ار  رگید  یباتک 

تاملک زا  یـضعب  دنراد و  راهب  رد  هشیر  دـنزبس و  تاملک  یـضعب  .دـنوش  یم  زبس  منامـشچ  لباقم  رد  گنر ، هب  گنر  ياه  گرب 
دنا هدمآ  تشهب  زا  هک  ارچ  دننام ؛ یم  موصعم  بیجن و  هشیمه  تاملک  اما  دزرو ؛ يزیئاپ 

موش یم  هشیدنا  كانبات  ياه  هویم  ندیچ  مرگرس  هناخباتک ، ناتسوب  رد  مشک و  یم  كرس  اه  باتک  يایؤر  هب  هرابود 

مزادرپ یم  اهدیابن  دیاب و  هب  رکفت ، رخاف  ياه  هماج  اب  هفسلف ، رالات  يارسرَس  رد  یهاگ 

مباتش یم  مزرو  هسامح  نادیم  هب  مزب  رعش و  لمحم  زا  هاگ 

.درادن ییاج  توخرو  هفسلف  میرح ، نآ  رد  هک  دراد  یمیرح  باتک ، ره  يرآ ،
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ناـسنا یلاـعت  يارب  ار  نیبـم -  باـتک  نآرق -  دومرف و  ملق  حول و  هب  یتاراـشا  تسـشن ، ناـسنا  شنیرفآ  هب  دـنوادخ  هک  ماـگنه  نآ 
.دندروآ شنیمز  رب  مزعلاولا  ناربمایپ  دنام و  اج  تشهب  رد  هک  دوب  مدآ  ترضح  هدشمگ  همین  باتک ، تشاگن و 

 . ...دننک یم  زاورپ  لایخ  ياه  لگ  ناتسلگ  رد  دنوش و  یم  رتوبک  اه  باتک  هاگان  مروآ ، یم  رد  هسفق  زا  ار  اه  باتک 

یناما مثیم  / یهلا رارسا  نادیم 

اهتنا هب  ناسنا  باتک  تاحفـص  هن  تسا ، هدروخ  قرو  ًالماک  زونه  یتسه  هدنز  باتک  هن  دنرایـسب /  هدـناوخان  هتـشونان و  ياه  باتک 
زا یـسر و  یم  تیاهن  یب  ياه  ناـشکهک  هب  وس  کـی  زا  ینز ، یم  قرو  هچ  ره  ار  شنیرفآ  دـنام /  یم  جـیگ  یمدآ  داوس  هدیـسر / 

تـسا ُرپ  یتسه  دید / ؟ دنناوت  ار  اجک  ات  اه  مشچ  دش / ؟ دـنهاوخ  هدرتسگ  اجک  ات  اه  هزادـنا  مشچ  تیاهن /  یب  ياه  هرذ  هب  ییوس ،
مامت اهایرد  دوش ، هتـشون  ادـخ  تاملک  ات  بکرم ، اهایرد  دـنوش و  ملق  اه  تخرد  رگا  وگم /  ياهزار  ياـنفرژ  هملک ، ره  هملک و  زا 

.تسا یهلا  رارسا  نادیم  هملک ، ره  يوت  رد  وت  زونه /  تسا  هدشن  مامت  ادخ  تاملک  دنوش و  یم 

یفاکشب هک  ار  هرذ  ره  لد  »

« ینیب نایم  رد  شیباتفآ 

.یتسه بتاک  ياه  هتشون  تسد  ندناوخ  تسا ؛ ندناوخ  یمدآ ، تلاسر 

.تسا ییابیز  قیلعتسن  ینز ، یم  قرو  رت  شیب  هچ  ره  تسا و  قشع  یطخ  ياه  هخسن  .ینز  یم  قرو  هچ  ره  ار  شنیرفآ 

یگدنز رتفد  هک  هنیس  ياهرطس  دنسیون و  یم  هک  ییاه  هژم  دنا ، ناد  ملق  هک  ییاه  مشچ  اب  میرگید ؛ یباتک  کی  ره  زین  اه  ناسنا  ام 
تسا نام 

.میظع یباتک  اما  یمدآ  تسا ؛ کچوک  یباتک  یتسه ،

رگد هلاوح  نکم  یباتک  چیه  هب  ارم  »

« منیب یم  باتک  ار  دوخ  تقیقح  نم  هک 
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مییام هک  یباتک  زا  تسا  يا  هحفص  طقف  اهنت و  دنوش ، یم  هتشون  هچ  ره  اه  باتک 

!؟ ار شدوخ  زج  دناوخ  یم  هچ  ار و  شدوخ  زج  دسیون  یم  هچ  یمدآ 

یگدنز دیاب  هنوگچ  هک  دنزومایب  مه  دنتسیک و  هک  دنزومایب  مه  دنزومایب ؛ ات  دنناوخ  یم  هک  ییاهنآ  دنا  مک  اما  دنرایسب ، اه  باتک 
؟ درک

رت شیب  ییاـه  قشم  هایـس  اـه ، باـتک  تساـم  یـسرد  باـتک  شنیرفآ ، ادـخ و  ملعم ، تسا ، یمدآ  زومآ ، شناد  یتسه  سـالک  رد 
! یسانشب ار  ادخ  ات  سانشب  ار  تدوخ  یشاب /  هدناوخ  ار  تقیقح »  » ات ناوخب  ار  یلصا »  » باتک دنا /  تانئاک  زا  ییاه  لدب  .دنتسین 
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رطف دیعس  دیع 

هراشا

هبنشود

نابآ 1383  25

لاوش 1425  1

nov. 15 . 2004

ینوطالقس میرم  !/ ظفاح ادخ 

! راشرس ياه  بش  يا  ظفاح  ادخ 

حور هتشرف و  رطعم  ياوه  يا  ظفاح  ادخ 

نتسیرگ لاجم  يا  ظفاح  ادخ 

تاجانم نآرق و  نشور  ياه  هظحل  يا 

رحس ياعد  ياه  هقیقد  يا 

زیربل ياه  هرفس  يا 

نشور حبص  ات  ياه  بش  يا 

هتشرف حبص  ات  ياه  بش  يا 
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مالس حبص  ات  ياه  بش  يا 

میلست حبص  ات  ياه  بش  يا 

تاجانم حبص  ات  ياه  بش  يا  ظفاح  ادخ 

نتسیرگ ياوه  يا  ظفاح  ادخ 

جوا ات  ياه  هسلخ  يا 

ناگتشرف اب  ترواجم  ياه  بش  يا 

رون رسارس  ناهاگرحس  يا 

! ظفاح ادخ 

ینارماک مرکا   / عادو کشا 

، میزیر یم  عادو  کشا 

.مینک یم  عادو  اه  ندیکچ  هداّجس  ياپ  رد  هیآ  هیآ  اهراطفا و  اه و  یبوخ  رهش  اب  و 

! میدودز لد  زا  رابغ  صولخ ، ِناتسداب  زور  یس 

.میدیدرون رد  ار  تفرعم  تشد  قایتشا ، ياپ  اب  زور  یس 

.رَحَس نیرفآ  رحس  میسن  زا  زیربل  میدش و  هدجس  زبس  ّسح  زا  راشرس 

.وا زا  میتفگ و  وا  زا  میدز ، دنویپ  یلزا  رهم  رب  ار  نامیاه  لد 

.میتسش نیقی  ناراب  ریز  ار  شیوخ  میتسب و  ار  دیدرت  رتچ 

.میدید یکی  میتفگ و  یکی  میدش و  یکی  مه  اب  همه  زور  هس 

« ردق ِیلایل   » تلزنم رد  ار  شیوخ  ریدـقت  .میدیـسر  شیوخ  نتـشیوخ  هب  ینیب  ادـخ  راوید  ِتشپ  زا  میدـمآ و  نییاپ  تلفغ  نابدرن  زا 
.میدز مقر 

.میدیشچ تا  يراگدرورپ  هعساو  ِتمحر  زا 
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.میدرک همزمز  میتفرگ و  تسد  هثاغتسا  حیبست  رحس  یس 

« َِکتعَاطب هیف  ینْقِّفَو  َِکنْوَع و  ِلِْضفَِاب  هیلع  یّنَعَا  »
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میتساوخ وت  زا  میدومیپ و  ار  تتمظع  ماب  يادنلب  هتساریپ ، كاپ و  زور  یس 

« مارَحلا َِکتیب  ِیلا  نیِدفاولا  نِم  یْنُبتْکت  ناضمر َو  رهَش  ینم  ْلَّبَقَت  هک : تزارف » ماقم  نیرتالاو   » و تلامج » بتارم  مامت  قح  هب  »

.تشرع هدرپارس  رد  هدش  هتشون  نایع  ياه  مان  زا  میدناوخ  ار  وت  و 

.میدیشون یگتسب  لد  هعرج  قشع  يوبس  زا  زور  یس 

.میداتسرف اه  یکاپ  لوسر  هب  ّتیحت  مالس  و 

میدش وت  ِقشع  ِریگ  هشوگ  میتسش و  ایند  زا  لد  مشچ 

.دشک یم  شیوخ  اب  ار  ندوب  وت  اب  زور  یس  تاکرب  ام  ياه  لد  زورما 

.نتسناوت نتساوخ و  زور  یس 

، مییاشگ یم  مشچ 

: دنا هدش  ادص  مه  اه  هتسدلگ  همه 

....نوحلاصلا َكدابع  َکَلَئَس  ام  ْریَخ  َکَئْسَا  ّینا  مهّللا  »

« نوصلخملا ُكدابع  هنم  َذاعتسا  اّمم  کبُذوعا  و 

.میزیر یم  کشا  من  من  میدنب و  یم  مشچ 

! دنا هدش  يرطف »  » اه لد  همه  ابیز  هچ 

یناخ میرک  هزمح  / ناضمر قارف  هودنا  رد 

کنیا و  دش ؛ لزان  رای ، نارفغ  مایـص و  ناگدادـلد  هناخ  ناهن  رب  قارف  هودـنا  تسـشن و  قاحم  هب  ناضمر  یبارحم  لاله  اراگدرورپ !
.دَوَرد یم  هزمغ  هب  ار  ناحلاص  هاگتشک  ون ، هام  ساد 

.میدیشون لصو  هداب  لد ، رغاس  اب  میتسشن و  تناسحا  ناوخ  رب  بات  یب  قاتشم و  میدینش و  ار  ربص  تداعـس و  يدانم  ياوآ  ادوبعم !
تمظع میرح  میدوب و  هناگیب  تفایض  بادآ  اب  رگا 
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«. ریصب  » الا دنک  یمن  محر  یسک  یمعا »  » رب میتریصب و  یب  هک  ياشخبب  ام  رب  میتخانشن ، ار  نابزیم 

تمحر نافوت  رد  هک  میدوب  يا  ّهرذ  .راسمرـش  میرکاش و  يدناوخارف  توکلم ، ینامهیم  رد  يداهن و  ّتنم  نافیعـض  ام  رب  هک  نیا  زا 
.میدش راپسهر  قشع  سونایقا  هب  رون  رهن  رد  تفوطع  فطل و  بالیس  اب  هک  میدوب  هرطق  میدمآ ؛ رد  دجو  عامس  هب  ناضمر 

، تسوت ناتسود  هب  يراپس  لد  نامتاهابم ، اما  میتسین ؛ ناحلاص  زا  ایدخ !

نیا نامدیما  اهنت  .يدنایامن  نامدیفس  میدرک  هایس  ار  لد  يدروآ ، نامهار  هب  میتخیرگ  یمتشاگنا ، هدیدان  میدرک ، اطخ  اراگدرورپ ،
.میتسیرگ تیالو  دیشروخ  قاقشنا  رب  هفوک ، نامیتی  يان  اب  ادصمه  میدیشچ و  اروشاع  شطع  زا  يا  هّمش  هک  تسا 

رافغتـسا و رحـس و  راطفا و  مایـص و  تارمث  زا  ار  ام  تمحر ! وفع و  توربج و  دوج و  بحاص  تمظع ! ایربک و  لها  راـگدرورپ  يا 
رارق تیالو »  » كرد هاگیاج  و  نافرع »  » ماقم نامیارب  ار  رطف »  » ناسر و یبیـصن  يدرک ، اطع  تناتـسآ  ناّـصاخ  اـیلوا و  هب  هک  نارفغ 

! هد

امن و ترتع  نآرق و  رون  ياریذـپ  ار  نامبلق  قیاقح و  يانیب  ار  نامناگدـید  رطف ! ناـضمر و  هدـننیرفآ  يا  نامـسآ ، نیمز و  رطاـف  يا 
.امرف الاو  ییالو و  ار  نام  هشیدنا  ساسحا و 
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هفوک هب  لیقع  نب  ملسم  ترضح  دورو 

هراشا

هعمج

نابآ 1383  29

لاوش 1425  5

Nov. 19  . 2004

هداز یقت  هبیط  / يرهم هن  تسه و  یغورف  هن 

یشک یم  نیمز  رب  ياپ 

! درمش یم  ار  وت  هتسخ  یلو  مکحم  ياه  مدق  رهم  یب  هچ  نیمز 

.دزو یم  هفوک  ياه  هچوک  رب  بش 

تبلق ینک  یم  روبع  يدرمان  رهش  ياه  هچوک  سپ  هچوک  زا  هتسهآ  هتسهآ  هک  یتسه  يا  هراتس  اهنت  وت  يرهم ؛ هن  تسه ، یغورف  هن 
مخز درد و  زا  یهوبنا  تسا و  ماما  قشع  زا  لامالام 

.دننز یم  تتشپ  رب  هزات  يرجنخ  يرذگ ، یم  هک  نز  رب  يوک و  ره  زا 

.یهدب سپ  ار  تیدرمناوج  ناوات  دیاب  هک  يرهش  نیا  بیرغ  درمناوج  اهنت  وت  و 
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.دننز یم  لفق  تیور  هب  ار  هتسب  ياهرد  .ینز  یم  هک  رد  ره  رب 

ات هک  تسا  یگنن  يدهع  رب  دنناد ، یمن  دیاش  دراذگ ، یمن  یـسک  ینامهیم  میرح و  رب  اپ  توعد ، یب  ماما  رای  هک  دـنناد  یمن  دـیاش 
دوخ نامهیم  زا  رهز  ياه  هساک  اب  هک  ینامدرم  درمان  .دوش  یم  گنرین  دامن  هفوک  سپ  نآ  زا  دـنام و  یم  ناشرهـش  یناـشیپ  رب  دـبا 

.دندناشون وت  هب  تا  هنیس  رب  ندز  در  تسد  راب  ره  اب  هک  يرهز  دندرک ؛ ییاریذپ 

.دنک یم  دای  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تدوجو  تارذ  همه  ینک و  یم  سح  ار  تیالوم  تبرغ  هنابیرغ  يور و  یم  هار  وت 

.تیالوم يارب  يزیر  یم  کشا  هیآ  هیآ  يور و  یم  وت 

.دننک یم  ینیگنس  تیاه  هناش  رب  يدرمان  هفوک  هفوک  يور و  یم  وت 

...يور یم  وت 

.دمهف یمن  تیالوم  زج  سک  چیه  ار  وت  تبرغ  مغ  هآ ،
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هللا همحر  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  تداهش 

یناما مثیم  / نیمز قرشم  رد  بورغ 

بورغ ياشامت  هب  اوزنا  يایاوز  رد  هک  تساه  لاـس  نیمز  قرـشم  تسا /  هدرک  بورغ  نیمز  قرـشم  ياـه  هوک  تشپ  رد  دیـشروخ 
دشک یم  راظتنا  ار  يرگید  ِیلزا  ِعولط  نانچمه  اما  دنیشن ، یم  يدبا  ياه 

دیبات یمن  رب  ار  ملظ  تیمکاح  يراگزور  يزور  هک  تسا  ییاه  شورخ  شوج و  هاگ  مدق  نیمز ، قرشم  كاخ  بجو  هب  بجو 

درک شکربت  دیاب 

تسا هدوب  كربتم  ياه  مایق  هاگ  داعیم 

داحتا قریب  يراگزور  يزور  هک  دهد  یم  ار  يدابآ » دسا  نیدلا  لامج  دیس   » ياه تسد  يوب  نیمز ، قرـشم  كاخ  بجو  هب  بجو 
هک دراد  هگن  لطعم  ردق  نآ  ار  ریپ  رامعتـسا  ياه  خی  دنادرگ و  زاب  ار  ناناملـسم  تیثیح  هنت ، کی  ات  دوب  هتفرگ  تسد  هب  یلدـمه  و 

.دنوش بآ 

دنسانش یم  بوخ  ار  دیس  ینافوت  يادص  اه  میوقت 

(1)« دنک یم  طبض  ار  قح  فرح  راگزور ، هحفص  »
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.دپت یم  هک  تساه  هدارا  هنیس  رد  خیرات  بلق 

درک هتسخ  ار  یگتسخ  هک  دوب  دیس  هدارا  تسد ، هب  لعشم  ناتسناغفا ، هب  رصم  زا  رصم ، هب  ینامثع  زا  ینامثع ، هب  ناریا  زا 

، دنتـشون یم  ناشدوخ  ياه  تسد  اب  ار  ندـمت  هچباتک  يراگزور  يزور  هک  دوب  یمدرم  هدروخ  ورف  ياه  جـنر  رگ  تیاور  شدایرف 
.دوب نآرق  اه  نآ  لوارقشیپ  هشیمه  هک  یتاحوتف  رگ  تیاکح 

(1)« تسا نآرق  يرشب  تداعس  میقتسملا  طارص  یناسنا و  هلضاف  هنیدم   » هک دوب  هتفگ  دیس 

.دوب هتساخ  اپ  هب  نآرق  مان  هب  و 

يدابآ دسا  نیدلا  لامج  دیس  نوچ  ییاه  مان  تسا ، يدازآ  مان  نیرق  هک  ییاه  مان  هب  كربتم  دنا ؛ كربتم  نیمز ، قرشم  ياه  كاخ 
.دیاریپب ار  نید  درگ  هب  هدییور  ياه  هزره  ات  دوب  هدمآ  نوریب  شیاه  باتک  يراوید  راهچ  زا  هک  نیمز -  قرشم  رگرادیب  - 

.دنا هداتفا  ادخ  نید  ناج  هب  هدولآ  ياه  هاگن  دوب ، هتفگ 

.درب یم  هار  هک  دوب  شا  يرادیب  ياه  مشچ  ار  وا 

تسا هدرک  بورغ  نیمز  قرشم  رگرادیب 

.دنوش یم  ریثکت  لسن  رد  لسن  اه  سونقق  اما  تسا ، هدرک  بورغ  هک  تساه  لاس 

.دنک یمن  بورغ  هاگ  چیه  تقیقح 

مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

ییازریم دیعس  دمحم   / هدیپس يوس  هب  یمدق 

؟ مناوخب تمان  مادک  هب  رگید 

.دنک یمن  تیادیپ  سوناف ، نارازه  اب  ناهج  دوش و  یم  رت  يربا  ناهج ، نامسآ  زور ، هب  زور  هک  - 
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يوس هب  یمدـق  دوش و  دـنلب  دوخ  تلفغ »  » تکمین زا  نینوخ ، همانزور  همه  نیا  رورم  زا  سپ  ایند  هک  تسا  هدیـسر  نآ  ماگنه  الاح 
.درادرب هدیپس 

! دوعوم

.دنک یم  هزات  ار  میاه  فرح  ياوه  هشیمه  نتشون  وت  زا 

.دپت یم  وت  مان  اب  تاملک  ضبن  الاح  دوش ؛ یم  ملکت  رطع  زا  رپ  مناهد  مسیون ، یم  وت  زا  هک  راب  ره 

.دیسر تیاه  مدق  رون  هب  ناوت  یمن  یکاخ  ياه  شفک  نیا  اب  هک  مناد  یم 

.ینک نامتیاده  تتیانع  میسن  هب  یهدب و  نامناشن  ار  هار  دوخ ، وت  رگم 

.تسا هدنام  ياج  هب  تیاه  مدق  ریسم  رد  هک  میوب  یم  ار  يا  هراتس  نم 

داژن يدهم  دیما  !/ دمآ یهاوخ  يزور 

! دوعوم

.دنا هدنام  نادرگرس  خیرات  کیرات  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  اه  هلفاق  یتسین و  وت 
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یم هرخسم  ار  ام  یبوچ  ياهربت  دننز -  یم  فرح  مه  دنور و  یم  هار  مه  اهزور  نیا  هک  کچوک -  گرزب و  ياه  تب  یتسین و  وت 
.دننک

.دنهد یم  ناشن  ام  هب  ار  ناشیاه  نادناد  غیت  قرب  نازاب ، هدبعش  نیگآ  رهز  ياهرام  یتسین و  وت 

! دوعوم

.تسین یناشن  يا  هناسفا  یتشک  نآ  وت و  زا  زونه  اّما  تسا ، هتفرگ  ندیشوج  نامیاه  هناخ  رونت  زا  بآ 

.تسین يرثا  ییاحیسم  سفن  نآ  وت و  زا  زونه  اّما  تسا ، هداتفا  نامیاه  لد  ناج  هب  هروخ 

.تسین يربخ  تنهاریپ  يوب  وت و  زا  زونه  اّما  تسا ، هدنامن  یقاب  ییوس  نام  لد  مشچ  رد 

...تسا هدش  روک  نام  لد  مشچ 

نام نومزآ  یـسرپ ، یم  نامراب  راک و  زا  ینک ، یم  نام  مالـس  يرذـگ ، یم  نامرانک  زا  زور  ره  هک  میدـید  یم  ار  وت  هنرگو  يرآ ؛
.يدرگ یم  رب  تا  هناخ  هب  هتسخ  ...ینک و  یم 

...تسا هدش  رک  نام  ناج  شوگ 

یمن یخـساپ  اما  ینیـشن ، یم  راظتنا  هب  یهد و  یم  رـس  يدـهملا » انا   » داـیرف هدـیپس  ره  هک  میدینـش  یم  ار  وت  يادـص  هنرگو  يرآ ؛
.يونش

؟ ار نامدوخ  ای  ار ؟ وت  میشکب ...؟ راظتنا  دیاب  ار  هک  مناد  یمن 

! دوعوم

...دمآ یهاوخ  وت  يزور 

، میایب نوریب  دنلب  رس  گرزب  زور  نآ  ناحتما  زا  نم  تسین  رارق  رگا  اّما 

مشاب تنایهاپس  زا  یکی  نم  زور  نآ  تسین  رارق  رگا 

.دشاب هتفرگ  ار  مناج  زور  نآ  ندیسر  ارف  ات  هک  هاوخب  تیادخ  زا 

يدمحا ناخ  دوواد  / تمیوب یمن  ناشن  یب 

.دنشاب هتشاد  نتسیرگ  تردق  ماه  مشچ  هک  ایب  يروط  اما  مناد ؛ یم  ییآ ، یم 
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اب ینازیخ  یم  رب  ناـمرتسکاخ  زا  راو  سوـنقق  .میدـش  رتسکاـخ  میتـخوس و  میدـش ، هراوآ  وـت  رادـید  يوزرآ  رد  هـک  اـم  زا  یـضعب 
.یناکت یم  ار  شزغل  ياه  یگتسارآان  نامز و  ياه  ترودک  تناتسد 
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.دای مگ  مان و  مگ  رهاظ ؛ هب  لوا  زا  دنا  هدوب  مک  .دنا  هدش  شومارف  الاح  هک  يدرگ  یم  ناگدش  مگ  یپ  زا  ییآ و  یم 

هدرک هریخذ  ماه  یـشومارف  يال  هبال  هک  ار  تا  یمیدق  مان  نامه  زج  یمالک  هن  يرتوبک  هن  يا ، هملک  هن  میوگ ؛ یمن  چـیه  الاح  نم 
.ما

ار هراتـس  مان  ار  فلع  ار و  بآ  ار ، ایرد  مان  ار ، مکیدزن  ناسک  همه  مان  .ـالاح  ما  هدرک  مگ  ار  مدوخ  ماـن  ...تمیوج  یمن  ناـشن  یب 
هک نانآ  زونه  دنناد  یم  و   ) زونه مناد  یم  ار  تمان  ...تمیوج  یمن  ناشن  یب  همه ، نیااب  ...نم  دنز  یم  کمشچ  یعونصم  الاح  هک 

(. دنا هدرب  دای  زا  ار  ناشدوخ  مان  نم  لثم 

.تسوت ناشن  ...نارتوبک  مامت  زاوآ  منرت  .نامسآ  ياه  هنارت  مامت  یبآ  .تسوت  ناشن  اهدور  همه  یلالز  .یتسین  ناشن  یب  وت 

.تسا هدرک  وخ  چیه  وهایه و  اب  هنوگ  نیا  هک  ار  نیمز  ایب  ار  نامز  مینک  شومارف  ایب  ًالصا 

یگدـنز نآ  رد  منزب و  شتآ  ار  هظحل  منک ، اوجن  وت  اـب  هناقـشاع  مباـیب و  ار  وت  .موش  هریخ  اـه  کـیدزن  نیمه  ییاـج  هب  مهاوخ  یم 
.منک

.دیپس دیپس  ...ینزو  چیه  یب  مناوخب ؛ تیارب  يرعش  مبایب و  ار  وت  قافتا ، نآ  قاجا  هانپ  رد  مهاوخ  یم 

يدرگ یم  یناگدش  مگ  یپ  زا  ییآ و  یم  دشابن ؟ هدنزوس  ياه  هلعش  نیا  زا  يرتسکاخ  زج  هک  هاگ  نآ  ایآ  اما  مناد ؛ یم  ییآ ، یم 
ادیپ ار  زاب  مین  مشچ  ود  ناگدـش ، مگ  نیا  نایم  رد  ایآ  اما  مان  مگ  ...وت  دای  رد  تسخن  زا  دـنا  هدوب  مگ  دـنا  هدـش  شومارف  الاح  هک 

!؟ دنا هدش  هتخود  رد  هناتسآ  رب  هک  درک  یهاوخ 

هداز یقت  هبیط  / هدشمگ فسوی 

روخم مغ  ناعنک  هب  دیآ  زاب  هتشگ  مگ  فسوی 

روخم مغ  ناتسلگ  يزور  دوش  نازحا  هبلک 

ص:158

هرامش 66 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 226 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنیشن یم  نامیاه  لد  تبرغ  رد  تامس  ياعد  بیرغ  يادص  دوش ، یم  هک  هعمج  بورغ 

؟ دروآ تروضح  هب  دیاب  اعد  مادک  اب  ار  لد  اقآ !

؟ درک لالز  دیاب  همزمز  مادک  اب  ار  بلق 

؟ تفای ناوت  یم  تمس  مادک  رد  ار  وت 

؟ میشاب تندمآ  رظتنم  دیاب  یک 

؟ مییایب تلابقتسا  هب  اجک 

هدرم و ياه  نامز  نیا  دـیایب و  اقآ  مینک  یم  وزرآ  مینیب ، یم  نامیاه  تعاس  رب  ار  ییاهنت  درگ  مه  زاب  اـم  درذـگ و  یم  ناـمز  یتقو 
.دنتسیاب تکرح  زا  هشیمه  يارب  دولآ ، رابغ 

.میا هتسب  ار  نامیاه  مشچ  هک  تساه  نرق 

.تسا هدنامن  نامیاه  مشچ  رد  ییوس  چیه  رگید  هک  میا ، هتسیرگ  ردق  نآ 

! ینک زاب  ناسنا  هدروخ  ورف  ضغب  زا  هرگ  ییایب و  شاک 

! يروایب ناغمرا  هب  نامیتی  نامولظم و  مامت  يارب  ار  یلع  نامیالوم  تلادع  ییایب و  شاک 

! دسرب ناهج  مامت  هب  تا  « يدهملا انا   » دایرف ییایب و  شاک  تسا ؛ هدش  تندمآ  هدامآ  تساهتدم  هبعک  راوید 

.تسا هداتسیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ییالط  دبنگ  زارف  رب  ماقتنا  خرس  مچرپ  زونه 

.دنشک یم  راظتنا  ار  وت  یهاوخداد  ناهج  نامولظم  زونه 

هتسیاش تداعس  یلع  / دیآ یم  وت  ياپ  يادص 

؟ اه هّداج  رد  هدیچیپ  هنوگ  نیا  تسیک ، ياپ  يادص 

؟ تسا هتخادنا  تشحو  هب  ار  هتسشن  نیمک  رد  نانزهار  هنوگ  نیا  هک  تسیک  ياپ  يادص 

؟ تسا هدرک  هریخ  هداج  تسد  رود  تمس  هب  ار  اه  هرجنپ  مشچ  شوگ و  هک  تسیک  ياپ  يادص 

! تسا هتساک  هبعک  نامشچ  رد  ار  قوش  هک  تسیک  يادص 
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.دنروآ یم  ورف  میظعت  رس  اه ، هوک  هتفرگ و  ناج  كاخ ،
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.دربب تذل  ار  شیاه  مدق  ندیسوب  ات  دوش  یم  شرف  نامسآ 

رب ملظ  تخت  جات و  دریگ و  یم  ارف  تلادع  ار  ناهج  هرتسگ  هک  يزور  دندوب  هداد  اهرت  شیپ  ار  شا  هدعو  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور 
.دوش یم  هدیچ 

.دنبوک یم  اه  هرخص  یناشیپ  رب  اه  یتشک  تسا و  هداتفا  اهایرد  ِلد  رد  یشورخ 

ياه لاس  هک  ار  ینید  دنک  هدایپ  ات  هتساخ  اپ  هب  .هدید  غاد  نیمولظم  یهاوخنوخ  هب  هتساخ  اپ  اب  تسا ؛ يدهم  نیا  ملاع ! نیمولظم  يا 
.دیشک یم  سفن  اوزنا  رد  لاس ،

هیاس ياه  لگ  تسد  هب  هساک  هساک  ار  باتفآ  دنک ، تمسق  نامیتی  هرفس  رد  ار  يداش  ات  دریگب ؛ ار  ناگنهرب  اپ  تسد  ات  هتساخ  اپ  هب 
.دنک رپ  ناراب  زا  ار  کشخ  ياه  نادلگ  نماد  دهدب و  راز 

.دهدب نیئاپ  هّلحم  ياه  هچب  لد  فرح  هب  شوگ  دنک و  كاپ  شنابرهم  ياه  تسد  اب  ار  اه  کشا  ات  هدمآ  تسا ؛ يدهم  نیا 

.دنوش ریس  نان ، دنخبل و  زا  اه ، هرفس  .دنامن و  فقس  یب  يرس  چیه  ات  .دنک  تمسق  ار  اه  هناخ  ات  هدمآ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / یمخز هرجنح  زا 

.نک رون  زا  ولمم  ار  کیرات  رسارس  هرک  نانیشن و  كاخ  رب  راذگب  تنم 

.ناشوپب یگدنز  سابل  ار ، هدیکت  ياه  هخاش  راظتنا و  ِغاب  هدیکشخ  ياه  هخاش  مامت  رب  راذگب  تنم 

.نادرگ رون  زا  ولمم  ار  قشع  یلاها  ياه  مشچ  راظتنا و  زا  هتسخ  ياه  هناش  رب  راذگب  ّتنم 

نیا بش ؛ نیرتادلی  نیا  دش  دهاوخ  مامت  یک  .شاب  ناخ  وت  اه  نآ  ِتوکـس  هرکیپ  رب  اه و  سونایقا  ایرد و  توکـس  رب  راذـگب  تنم 
؟ اه لد  نامسآ  هب  هتخیوآ  هدرپ  نیا  وت ؛ هب  ندیسر  تخس  ياه  هگر 

؟ درک لمحت  راهب  هرکیپ  رب  ار  اه  ناتسمز  َقالش  ِزوس  دیاب  یک  ات  اعد ؟ ياه  تسد  راظتنا  دیسر ، دهاوخ  نایاپ  هب  یک 
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؟ درواین رب  مد  تخیر و  هتخوس  نیمز  يور  يزییاپ ، ِداب  ياه  هنایزات  ریز  درز ، درز ، دیاب  یک  ات 

.منز یم  دایرف  ار  روضح  ِيادرف  یمخز  هرجنح  زا  نم 

.تسا راقفلاوذ  دایرف  يدارف  تلادع ، يدارف  هک  یتقو 

.تسا ناطیش  موش  ياه  هدنخ  مامت  گرم  يادرف  تلادع ، يادرف  هک  یتقو 

.تسا جالعان  ِياه  مخز  مایتلا  يادرف  تلادع ، يادرف  هک  یتقو 

.منز یم  دایرف  ناهج  هشوگ  راهچ  رب  ار  يولع  تموکح  هرطیس  مناشک و  یم  داب  ياه  لاب  يور  ار  مدوخ  ادرف ،

كرت نیمز  ياـه  تسد  یـشابن ، رگا  ادرف  درادـن ؛ ییاـنعم  یتیوه ، یب  ربـخ  یگدـنز  وت ، یب  هک  مشاـب  وت  یب  مهاوخ  یمن  ار  زورما 
.دروخ دهاوخ 

« یتم یلا  الوم و  ای  کیف  راحا  یتم  یلا  ! » ناج اقآ  هک  مسرپب  تدوخ  زا  مهاوخ  یم 

ینافوت درس و  ياهزور  نیا  دسر  یم  نایاپ  هب 

یناوارف سای و  زا  رپ  تتسد  رد  ییآ و  یم  وت 

دوعوم هعمج  نیمادک  تسد  زا  زور ، نیمادک 

یناد یمن  یناد ، یمن  مناد ، یمن  مناد ، یمن 

هناورپ اه و  كدـصاق  مامت  ضغب  هک  هاگ  نآ  تسابیز ، بسچلد و  ردـق  هچ  نکمم ، ِبش  نیرت  کیرات  رد  تیور ، دیـشروخ  روهظ 
.دیکچ دهاوخ  ار  یگدنز  تذل  تیاه ، تسد  ِنما  میرح  رد  دیکرت و  دهاوخ  قشع  يداو  ياه 

امـش دـنخبل  هشوگ  اه  نآ  راـظتنا  همه  نیا  ياـهب  دوش و  هتـشاذگ  مهرم  تیاـه  تسد  اـب  نارظتنم ، نت  مخز  هک  دوش  یم  بوخ  هچ 
! دشاب

مینزب هرگ  وت  ياهدنخبل  هب  هعمج ، هاگرحس  رد  ار  دوخ  ییاهنت  هک  دوش  یم  بوخ  هچ 

! زین وت  زا  میا و  هداتفا  رود  نامدوخ  زا  ردق  هچ 

رب ار  لاصو  گنشق  ياه  هراتس  زیرب  قشاع ! هچ  ره  يالوم  .دوش  یمن  ام  بیصن  يزیچ  ظافلا ، یگتسارآ  زج  میوش و  یم  ینارکمج 
.تناقشاع هتخوس  ياه  نماد 
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.اعد ياه  هفوکش  زاین و  ياه  تسد  زا  رپ  ياه  هداج  رب  ار  تا  یمیمص  روضح  رطع  زیرب 
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.ییاهنت ياه  سای  يوب  دهد ؛ یم  تبرغ  يوب  وت  یب  رهش ، هک  یناد  یم 

؟ مینک تمسق  هک  اب  ار  دوخ  ياه  یگنتلد  یشابن ، رگا 

.تسا هتسب  دیما  وت  يراهب  ياه  تسد  هب  هتسب ، ياه  هرجنپ  مامت  تسا و  هتفرگ  ار  وت  رطع  نام  یگدنز  هظحل  هظحل  اهزور  نیا 

هایس ياه  هیاس  نوسفا و  رهش 

هانگ ياه  هدینت  زا  تسا  ولمم 

...گرزب راوس  نآ  ددرگ  رب  شاک 

.گرزب راوس  نآ  ددرگرب  شاک 

یقیقح ریـسفت  لوسر  مّدـج ، هتـسخ  ياه  هناش  یـضترم ، ناوت  ُرپ  ياه  تسد  منم ، نیا  هک : دـنزب  دایرف  هبعک  ماب  رب  ددرگرب و  شاک 
.دوعوم جع ) ) يدهم نامولظم ، مقتنم  راقفلاوذ  هدنُرب  نابز  راظتنا  بش  نایاپ  تلادع ،

ینارماک مرکا  / دگنل یم  زیچ  همه  ياپ  کی 

.دنا هتشاذگ  راظتنا  يوناز  رب  رس  میظع ، یتهب  رد  هتفر  ورف  نینچ  نیا  هک  دنا  هدیشاپ  تبرغ  درگ  ییوگ  ار  تاظحل  مامت  اهزور  نیا 

.باوخ رد  رگید  یمین  تسا و  هدرم  نیمز  زا  یمین  ییوگ  یناخرچب ، هک  مشچ 

لد دنلفاغ و  ادخ  دای  زا  اه  مشچ  یتقو  دروآ ، تسد  هب  ار  یسک  ِلد  دناوت  یمن  باذج  ياهالاک  سکول و  يایشا  ياریگ  ِقرب  رگید 
.اعد ِكرد  زا  اه 

.دشخب شمارآ  ار  رشب  مارآان  ِحور  تسین  رداق  تارّرکم  همه  نیا  رارکت  رگید 

.اه لد  دنویپ  يارب  دشاب  یلپ  دناوت  یمن  ندش  یناهج  رگید 

.دراذگب اه  لد  رب  یمهرم  دناوت  یمن  هتینردم 

.دننک یم  سح  ناشیاه  هناخ  رد  ار  بان  ترورض  کی  روضح  یلاخ  ياج  همه ، اهزور  نیا 

! گنراگنر ياهولبات  اه و  یلاق  يال  هبال  رد 
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.تسا شیوخ  زا  يا  هدش  مگ  همین  ِيوجو  تسج  رد  سک  ره 

.دنسر یمن  شیاپ  ِدرَگ  هب  مه  داب  رگوجو  تسج  ياه  ماگ  هک  تسا  یسک  همه ، هتشگ  مُگ  ییوگ 

.دجنگ یمن  ایند  نیا  رد  شتمظع  هک  تسا  یسک  همه ، ِناج  مارآ  ییوگ 

«. ندوب  » يارب یشالت  چیه  یب  دنتسه ؛»  » اهنت هک  دنوش  یم  ییاه  کمدآ  اه ، ناسنا  حبص  ره 

.رجآ کهآ و  دود و  زا  یفقس  ریز 

، یُهت اه  تسد  همه  دوش  یم  هک  بش  و 

، هدرسفا اه  بلق  همه 

، ریسا اه  مشچ  همه 

.دنراذگ یم  یتوافت  یب  ِنیلاب  رب  رس 

، دوبک ياه  سوباک  يال  هبال  رد  بیجع ، یتاظحل  رد  یهاگ ، زا  رَه 

، دوش یم  اپ  رب  اه  لد  رد  يا  همهمه 

.دنز یمن  لد  هب  یگنچ  مه  نآ  یلو 

! تسا ندش  یُهت »  » لاح رد  ّتیناسنا  بلاغ »  » رگید

! تسا نداتسیا  لاح  رد  نیمز  برطضم  بلق 

.دنادرگزاب اه  بل  هب  ار  یتخبشوخ  ياه  هنارت  دناوت  یمن  یسک  چیه  رگید 

! تسا ندرمژپ  هب  ور  ندش ، ندّمتم  طرف  زا  كاخ  نیگنس  ياه  کلپ 

.دینش ار  ناگتشرف  لاب  يوب  ناوت  یمن  یگّرم  زور  ياه  هچوک  یلاوح  رد  رگید 

! دنا هدش  قرغ  ملاع  ياه  یتشک  مامت  راگنا 

! تسا هدش  زیربل  نامز  ربص  هساک  راگنا 

.دگنل یم  زیچ  همه  ياپ  کی  ًالصا 
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! اقآ

.مینک یم  نیذآ  لگ  ار  نیمز  ياه  هزاورد 

.دنرپس یم  الاب  هب  وسیگ  اه  قیاقش 

؟ ییآ یمن  ناج ، اقآ 
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نایرقاب دیمح  روضح /

.دوبن شیب  يا  هرذ  باتفآ ، هن ، رگا  هتفرگ ؛ ارف  ار  ناهج  مامت  تسا و  هدش  ریثکت  وت  مان  زا  باتفآ 

زبس هشیمه  روضح  زا  راهب  رّطعم  میمـش  تدولآ  مغ  ياـه  هظحل  راد  ثاریم  اـهربا ، تسوت و  یناـبرهم  ياـه  هظحل  راد  ماو  نامـسآ ،
.تسوت

وت روضح  زا  زور  کی  هک  میا  هدـش  ییاه  هظحل  رباـع  يرارق ، یب  ياـه  غاـب  هچوک  رد  تسا  يرید  راشرـس ! وت  دوجو  زا  ناـهج  يا 
.دش دهاوخ  ناراب  هفوکش 

نشور غورف ، یب  ياه  هچوک  تندمآ  اب  میونشب و  ناج  شوگ  هب  هاگ ، هلبق  تمس  زا  ار  تیاه  مدق  يادص  هک  يزور  راظتنا  قوش  هب 
.دوش

رد ریـسا و  شیوخ  ییاهنت  راصح  یـسک و  یب  رد  ام  میتسه  وت  ییایرد  روضح  هنـشت  هک  کشخ  يریوک  اـم  يروضح و  ياـیرد  وت 
.میا هتسکش  دوخ 

.دوش یم  ریذپلد  وت  روضح  نیریش  دهش  اب  اهنت  تسا و  هتفرگ  قارف  خلت  معط  نامراظتنا ، ياه  هظحل 

! هدرمژپ ياه  لگ  نابغاب  ياو  هدرم  ياه  لد  حیسم  يا  تسا  هدش  ناماه  مشچ  هناخ  نیشن  لفحم  کشا ، وت  یب 

دهاوخ ار  نتـسیز  یقیـسوم  نیرت  نیـشنلد  تروضح ، يابیز  منرت  تسـشن و  دهاوخ  نامگنر  یب  ياه  بل  رب  مسبت  گنر  تندمآ  اب 
.تخاون

، وت یباتهم  دوجو  هک  يزور  دیما  هب  میوش ؛ یم  دـنمزاین  ار  وت  مینیـشن و  یم  زاین  هلبق  هب  ور  نانک  هیوم  تروضح ، بات  یب  بش ، ره 
.دنک ناراب  رون  ار  ناماه  بش 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم   / هدش هشابنا  ياه  لزغ 

.دننیشنب هبرجت  هب  ار  یگزات  هک  دندیپس  يا  هطقن  هریخ  هّرم ، زور  ياه  لد  .هتفرگ  گنت  ار  هعمج  بورغ  راظتنا ، هودنا 
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.دوش یم  زاغآ  نامز  يرامش  هیناث  هنیآ و  راد  هلابند  ياه  هآ  نایاپ  هرابکی ، هب  دیایب و  هک  تسوا  راهب  نیگآ  رطع  ایند 

رد راد  هشیر  ییادـص  .دـیون  حبـص  سنج  زا  ییاه  هدـنخلگ  شوماخ ، ياه  بل  دـنبای و  یم  تهج  هدـش  دایرف  ياه  هاگن  هاـگان ، هب 
تـسد اب  .دـَنازیخ  یم  رب  مرتحا  هب  ار  هشیمه -  زا  رتریقح  نیا  كاخ -  دـنک و  یم  مَخ  ار  اج -  رب  اپ  راوتـسا  نیا  تخرد -  نارکیب ،

هب مشچ  ییایفارغج  هژیو  ياه  هولج  زا  هک  دوب  دـهاوخ  یقوش  کشا  ایرد ، دور و  یم  لابقتـسا  هب  یتسه  هدـش ، هریخذ  ییاه  یناشفا 
عمج اشامت  ياه  هچب  ار  هدش  هدیشاپ  ياه  هراتـس  دوش و  یم  هتخیر  هدش  هتـشابنا  ياه  لزغ  نامـسآ  شرفگنـس  رب  .دیوگ  یم  یهار 
فـص هب  يرایـشه  یتسم و  يا  هعرج  يارب  ار  شیوخ  ندوب  یُهت  ناگتخیهرف  دزو ، یم  وا  راب  رپ  یقرـش  هاگن  هک  مد  نآ  .دـننک  یم 
هوبنا ینیب  یم  وت  دنوش و  یم  یبایدر  غارچ  راشف  ریز  اه  یهایـس  دنروآ و  یم  ورف  میلـست  رـس  هدرک  نیمک  ياه  هنـشد  .دـناشک  یم 
حور رگـشسرپ و  نهذ  رب  لـالز  سب  تسه  یخـساپ  وا  نیرفآ  تـشهب  مـالک  .دوـش  یم  ور  دیـشروخ  هلیبـق  زا  هـتفهن  فـئارظ  هوـبنا 
ياه قشع  سدقم ، یگتسبلد  نینچ  .دنازیگنا  یم  رب  ار  شرف  یگنارعاش  شرع ، ناهد  زا  ناگژاو  زاجعا  جوف  ارـس و  نیا  كانـشطع 
تُهب هچ  ره  يدوعـص  ریـس  زبس ، مان  کی  هب  یتیگ  ندش  نیذآ  لُگ  .دـسر  ارف  میهف  ناقـشاع  هرود  ات  دـنز  یم  سپ  ار  هدولآ  هّفرم و 

.تسا

دنزبس لآ  غورف  دنمهرف 

دنزبس لاس  لولح  ياّیهم 

دنگوس تاقوا ، نیا  ِزیخ  شتآ  رب 

دنزبس لاش  راظتنا  رد  همه 

شاب نامسآ  غارچ  زا  رطعم 

شاب ناج  يزاس  هنیآ  رکف  هب 

دروآ يور  ییافص  یلاح ، رگا 

شاب نارکمج  دبعن » كاّیا   » ِبش

ص:165

هرامش 66 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 236 

http://www.ghaemiyeh.com


داژن يدهم  دیما  يدماین /

يدماین دش ، دیهش  ردپ  يا ! هتفر  هک  يا 

يدماین دش ، دیفس  مردام  ناوسیگ 

هآ ...تشذگ  اه  لاس  اه و  هام  اه و  هتفه 

يدماین دش ، دیدج  مه  هرازه  مه ، نرق 

زاب دُرم و  هدروخ  مخز  يوزرآ  رازه  دص 

يدماین دش ، دیما  نیرخآ  راظتنا 

! ناسک یب  ِمامتان  يوزرآ  ِمامت  يا 

يدماین دش ، دیدش  یسک  یب  ياه  هیرگ 

؟ ار يادخ  يا ، هتسشن  نیمز  نیا  ياجک  رد 

يدماین دش ، دیعو  نامسآ  ياه  هدعو 

! تسوت تسد  هب  اذغ  نیرخآ  راقفلاوذ  هک  يا 

يدماین دش ، دیلو  زا  ُرپ  مه  زاب  هفوک 

وگب نم ، هام  هب  وگب  يدهاش ، وت  نامسآ !

يدماین دش ، دیدپان  هراتس  هدزای 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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